Zi de Zi - ultima ediţie printată,
a fost citită de peste 8.600 de mureșeni

Abonează-te la Zi de Zi! Cel mai citit
cotidian din judeţul Mureş!

www.zi-de-zi.ro a avut 201.873 de cititori unici
în februarie 2019, conform trafic.ro

www.zi-de-zi.ro, minim 200.000
de vizitatori unici/lună!

Joburi atractive, pe Magnet CV!
Un proiect marca Zi de Zi!

www.zi-de-zi.ro a avut 1.995.723 de vizitatori
unici în anul 2018, conform trafic.ro

Zi de Zi online,
peste 550.000 de vizualizări/lună!

GALA ANIVERSARĂ 15 ani Zi de Zi!
30 martie 2019
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Ofertă educaţională atractivă,
la UMFST Târgu-Mureş

Urmează Ghidul absolventului
de gimnaziu, în luna aprilie

“Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș, o instituție de
învățământ unică, puternică, dinamică și multidisciplinară, are în actuala sa structură aproximativ
11.000 de studenți, 6 facultăți, 35 de programe de studii de licență, 33 de programe de studii de
master, 7 domenii de doctorat, 93 de conducători de doctorat, 324 de studenți doctoranzi și 700
de studenți internaționali din 50 de țări.
Instruirea integrativă și interdisciplinară este direcția spre care se îndreaptă UMFST Târgu-Mureș,
care rămâne una dintre cele șase universități de medicină și farmacie tradiționale din țară, dar
care are un specific aparte datorită programelor de inginerie, informatică, științe economice, drept
și socio-umane preluate de la Universitatea “Petru Maior” în urma fuziunii.
În anul universitar 2019-2020, UMFST Târgu-Mureș vine în întâmpinarea candidaților cu o ofertă
educațională extrem de atractivă la nivel de licență, masterat și doctorat, cu programe de studiu
în concordanță cu cerințele pieței și cu o bază modernă de învățământ și cercetare științifică.”
Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei
Rector UMFST Târgu-Mureș

Cotidianul mureșean Zi de Zi vine și în sprijinul liceelor şi al şcolilor profesionale, cu
un proiect menit să le ofere absolvenților de clasa a VIII-a informații despre oferta
educațională.
“Ghidul absolventului de gimnaziu” va fi o ediție specială a cotidianului Zi de Zi,
care va face posibilă prezentarea ofertei educaționale pentru anul școlar viitor,
absolvenților de gimnaziu din județul Mureș.
Echipa Zi de Zi va realiza acest produs special și îl va distribui controlat către
absolvenții claselor a VIII-a din județ.
Elevii absolvenți ai clasei a VIII-a vor primi gratuit Ghidul absolventului de gimnaziu,
în luna aprilie.
Ziarul va conține numeroase informații utile elevilor și părinților acestora, oferte cu
prezentări ample ale liceelor și școlilor profesionale din județul Mureș.

Ediţie îngrijită şi coordonată
de Alex TOTH

www.zi-de-zi.ro
Adresa redacției:
Str. Primăriei nr. 1
Tg. Mureș, Tel: 0265215613
publicitate@zi-de-zi.ro

Abonamente:
Pentru abonamente îți
stăm la dispoziție la sediul
redacției sau la telefon
0265215613

Aproape totul
despre Bacalaureat 2019
Începând cu data de 11 martie, în unitățile școlare preuniversitare mureșene vor începe primele etape de examene
naționale. În perioada 11-22 martie vor avea loc simulările la Evaluarea națională, urmând ca în perioada 18-29 martie să
aibă loc simulările la examenul de Bacalaureat.
În ceea ce privește examenul de Bacalaureat, prima probă va avea loc în 18 martie, la Limba și literatura română, în 19
martie va urma simularea la limba maternă, în 20 martie va avea loc proba obligatorie a profilului, în 21 martie va avea
loc susținerea probei la alegere, în funcție de profil, și în 29 va avea loc afișarea rezultatelor.
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Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureș
laureată a premiului special UNITER
ghidul absolventului
martie 2019

Senatul Uniunii Teatrale din România a decis să ofere Universității de Arte din Târgu-Mureș, ”Premiul special pentru contribuția întregului corp universitar la dezvoltarea vieții teatrale și
culturale naționale”.
La 73 de ani de existență, Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş, se bazează pe aceleași principii care au stat la baza
întregii activități a instituției de-a lungul timpului: profesionalismul, deschiderea spre societate, tradiția și multiculturalismul,
dorința de împlinire în și 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 Mureş este singura universitate
de profil din România care deține două teatre: dramatic și de
animație (Teatrul STUDIO și Teatrul STUDIO 2.1), în care studenții tuturor specializărilor universității pregătesc și prezintă

producții teatrale, desfăşurate în condiţii artistice şi 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 şi a structurilor creative implică însă şi însuşirea unei culturi intelectuale vaste. Indiferent de specializare sau de limba de studiu (română sau maghiară), se asigură
formarea unor deprinderi şi însuşirea unor cunoştinţe care să
permită evoluţia profesională neîntreruptă a absolvenţilor.

Pregătiri Gratuite pentru Admiterea la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureș
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
16 MARTIE, ORA 10
ACTORIE- Lect.univ.dr. ȘTEFAN ROMAN, sala 34
Mișcare scenică- Lect.univ.dr. LUMINIȚA PRAJA, sala 7/8
REGIE- Conf.univ.dr. GAVRIL CADARIU, sala 22
TEATROLOGIE- Lect.univ.dr. EUGEN PĂSĂREANU, sala 21
SCENOGRAFIE- Lect.univ.dr.COSMIN ARDELEAN, sala Olariu
23 MARTIE, ORA 10
ACTORIE- C.d.as. MONICA RISTEA, sala 34
Canto- Conf.univ.dr. DORINA POGĂCEANU, sala 35
REGIE- Conf.univ.dr. RADU OLĂREANU, sala 22

Admiterea la UAT în 2019
Oferta educațională a acestui an la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureș conține cinci
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 - regie - 3 ani - cursuri de zi
Teatrologie (Jurnalism teatral) - 3 ani - cursuri de zi
Scenografie-eveniment artistic - 3 ani - cursuri de zi
Muzică - 3 ani - cursuri de zi
Diplomele sunt emise de Ministerul Educației Naționale și sunt recunoscute la nivel internațional. Studiile de licență pot fi continuate în universitate cu studii de masterat și doctorat,
în universitatea noastră existând și o școală doctorală. Studenții pot opta și pentru programe de mobilități internaționale.
PERIOADA ADMITERII:
Înscrieri: 15 - 22 iulie 2019
Examene: 23 – 30 iulie 2019
Informații suplimentare:
UNIVERSITATEA DE ARTE TÎRGU-MUREŞ
Tîrgu-Mureş, Str.Köteles Sámuel, nr. 6
Tel: 0265-266281, 260362,
E-mail: uat@uat.ro
Website: www.uat.ro
Facebook.com/AdmitereUAT/
Începând cu luna martie, în fiecare săptămână, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, oferă GRATUIT cursuri de pregătire pentru concursul de admitere, la
toate specializările. Consultați paginile: www.uat.ro și facebook.com/admitereuat
pentru programul lunar al acestor cursuri. Vă așteptăm.

TEATROLOGIE- Lect.univ.dr. SABIN SABADOS, sala 21
SCENOGRAFIE- Lect.univ.dr.KOVACS FERENC, sala Olariu
30 MARTIE, ORA 10
ACTORIE- C.d.as.ELENA PUREA, sala 34
Mișcare scenică- Lect.univ.dr. LUMINIȚA PRAJA, sala 7/8
REGIE- Conf.univ.dr. GAVRIL CADARIU, sala 22
TEATROLOGIE- Conf.univ.dr. MAGDALENA FLOREA, sala III/3
SCENOGRAFIE- C.d.as. DOBRE KOTHAY JUDIT, sala Olariu
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!

FELVÉTELI A 2019/2020-as TANÉVRE
MAGYAR MŰVÉSZETI KAR
A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Kara felvételit hirdet a következő szakokra:
ALAPKÉPZÉS
Színész szak
Koreográfia szak
Audiovizuális kommunikáció – forgatókönyv- és reklámírás, média szak
Teatrológia szak
Zene szak
Beiratkozás: 2019. július 15-22.
Felvételi: 2018. július 23-30.
Májusban és júniusban minden hétvégén ingyenes felvételi előkészítőket, a felvételit megelőző héten pedig intenzív felkészítőt tartunk minden szakon.
Bővebb információ:
MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM
Marosvásárhely, Köteles Sámuel u. 6.
Tel: 0265-266281, 260362.
E-mail: www.szini.ro, felveteli@uat.ro
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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

UNIVERSITATEA “DIMITRIE CANTEMIR” DIN TÎRGU MUREȘ

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Principiile în care credem şi care ne călăuzesc parcursul educaţional sunt:

Az alapelvek, amelyekben hiszünk, és amelyek vezetnek bennünket az oktatás során a következők:

 Cu referinţă la studenţi: Dumnezeu nu-i alege pe cei desăvârşiţi, ci îi desăvârşeşte pe cei aleşi. Cu alte cuvinte, seminţele native ale
fiecărui student, printre care cele ale ştiinţei, moralităţii şi 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 şi performanţă în cercetare (ambele constituind un singur
corpus, 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 noştri 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 şi 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 şi ceea ce poate deveni mâine iar noi, cu toţii,
suntem chemaţi a ne legitima existenţa prin lupta şi dorinţa de-a lăsa în urmă lumină, luminându-i mereu pe alţii.
Prof. Univ. Dr. Mircea Simionescu

 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

FACULTATEA DE DREPT

JOGI EGYETEM

Program de licență cu specializarea „Drept”
4 ani de studii, învățământ de zi

Jogi szakosodású licensz program
4 éves tanulmány, nappali oktatás

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

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

De ce să alegi Dreptul?

Miért válasszad a jogot?

Toate cursurile au aici componentă practică. Majoritatea profesorilor sunt și practicieni ai dreptului.
Gabriela Bolbos, absolventă 2017

Minden kurzusnak gyakorlati összetevője is van. A legtöbb tanár gyakorló szakember is.
Gabriela Bolbos, 2017 végzős

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ce îți oferim?

Mit ajánlunk?

 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.

 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.

„În anul 2019, 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

„2019-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

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

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

Prima Facultate de Drept fondațională din Transilvania, înființată în 1991

Első Alapító Jogi Egyetem Erdélyben, amely 1991-ben alapult

Carieră juridică
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FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

A GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

În prezent, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, activitatea didactică este organizată la nivel de licenţă (ciclul I universitar),cu
durata de trei ani:
• Finanţe şi bănci;
• Economia comerţului, turismului şi serviciilor;
• Economia comerţului, turismului şi serviciilor în limba engleză .
La nivel de masterat, respectiv, ciclul al -II- lea universitar, funcţionează două programe: Gestiunea Financiară a Afacerilor;
Bănci şi 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, şi 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 şi 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 şi 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
şi 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 Ştiinţe Economice

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

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE
ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
De ce să alegi Psihologia?
 pentru că vei beneficia de o pregătire riguroasă teoretică şi practică;
 pentru că te aşteaptă 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 şi relaţionare cu celelalte persoane;
 pentru că vei putea participa la atelierele creative şi 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 desfăşurată de cadrele didactice.

PSZICHOLÓGIAI
és OKTATÁSTUDOMÁNYI KAR
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)

Oportunităţi de plasament
Psiholog în clinică, psiholog şcolar, consilier pe probleme de orientare şcolară şi vocaţională, în cabinete private de consiliere şi
psihoterapie, selecţie profesională şi evaluarea personalului.
Misiunea Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei este de a pregăti specialişti în diferite ramuri ale învăţământului de masă
şi special, precum şi ale industriei şi sănătăţii, într-un acord permanent cu evoluţiile din domeniul psihologiei şi cu exigenţele
impuse de piaţa muncii. Cadrele didactice au reuşit să formeze specialişti competenţi, printr-o activitate didactică susţinută, la
un înalt nivel calitativ, cercetarea ştiinţifică materializându-se în numeroase studii de specialitate publicate în ţară şi străinătate.
Durata studiilor de licenţă este de 3 ani, iar Facultatea de Psihologie Ştiinţe ale Educaţiei oferă toate oportunităţile
lărgirii ariei de activitate prin extinderea pregătirii şi specializării absolvenţilor prin studii postuniversitare şi de masterat:
Psihologie Clinică şi Tehnici de Intervenţie prin Consiliere şi Psihoterapie, Managementul Resurselor Umane şi Asigurarea
Calităţii Învăţământului.
Prof. univ. dr. CAMELIA STANCIU, Decanul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

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
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FACULTATEA DE GEOGRAFIE,
SPECIALIZAREA GEOGRAFIA
TURISMULUI

A FÖLDRAJZ KAR,
A TURIZMUS
FÖLDRAJZA SZAK

Știm că îţi place să călătoreşti și că interesul tău este să știi cât mai multe
despre locurile fascinante din lumea în care trăim. Dacă e așa: ORIENTEAZĂTE SPRE GEOGRAFIE! La specializarea Geografia Turismului ai șansa de a
dezvolta aceste pasiuni.

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 Şureanu hegységben és az Erdélyiközéphegységben 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.

Vei afla informații pe care orice geograf trebuie să le știe, studiind discipline
precum: Meteorologie, Hidrologie, Cartografie, Geografia mediului, Geografia
populației și așezărilor, iar pentru că cea mai mare curiozitate a ta este turismul,
vei învăța Geografia Turismului 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 pregătirea 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 pensiune turistică, Editor hărţi turistice, Animator în
turism, Instructor formator în turism,
• Analist produse turistice şi 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 şi 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

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE MEDICALE

Dr. RAMONA RAŢIU egyetemi adjunktus, a Földrajz kar dékánja

ORVOSTUDOMÁNY ÁGAZAT

Departamentul de Științe Medicale din cadrul Universității ”Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureș a fost înființat în anul 2016-2017
și are în componență:

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

Facultatea de Medicină Dentară

Fogászati Kar

Facultatea de Balneofiziokinetoterapie și Recuperare Medicală

Balneofiziokinetoterápia és Rehabilitáció Kar

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.

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 készülőkés a munkaerő piac szükségleteit illetően, legyen az Erdély-i, Románia-i, vagy akár Európai Uniós.

Principalele atuuri ale Departamentul de Științe Medicale sunt:

Orvostudomány Ágazat fő erényei:

• 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;

• 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.
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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+

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA
PERSONALULUI DIDACTIC
Începând cu anul universitar 2009-2010, în cadrul Universităţii ”Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureş 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 şi de cercetare ştiinţifică
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 şi
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 îmbrăţişeze 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 şi 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 şi 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-Mureş îşi reafirmă menirea de instituţie care-şi asumă cu responsabilitate rolul important pe care-l deţine în asigurarea calității educației, în această perioadă dificilă pe care o traversează învăţământul românesc.
Prof. univ. dr. ADRIANA TOMULEŢIU, Director DPPD

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

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
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„Dreptul la învățătură
este ca și dreptul la viață!”

Cum mă înscriu?

Beíratkozás

Înscrierea și înmatricularea:

Beiratkozás és regisztráció:

În perioada 08.07.2019 – 26.07.2019 sau 02.09.2019 – 27.09.2019, la Campusul “Dimitrie Cantemir”
din str. Bodoni Sándor, nr. 3-5, între orele 10 și 17;
Taxa de înscriere în anul universitar 2019 – 2020 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.

Beíratkozni lehet 2019.VII.8 – 2019.VII.26 között a Dimitrie Cantemir Egyetem székhelyén, Bodoni Sándor utca
3-5 szám alatt, 10-17 óra között.
A beíratkozási díj 2019-2020-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.

Acte (în original pentru conformitate) necesare pentru înscriere:

A beíratkozáshoz szükséges
iratok eredetiben:

• nivel licență - diploma de bacalaureat (în original) și foaia matricolă – pentru promoția 2019, 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 2019 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 și Geografie, taxa de școlarizare, pentru anul
universitar 2019-2020, este formată din 6 rate a câte 450 lei fiecare.
La Facultatea de Medicină Dentară, taxa de școlarizare, pentru anul universitar 2019-2020, este de
5.000 euro/an (programul oferit este de 6 ani, costul total fiind de 30.000 euro).
La Facultatea de Balneofiziokinetoterapie și Recuperare Medicală, taxa de școlarizare, pentru anul
universitar 2019-2020, 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 2019-2020, 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

• licensz színten - érettségi diploma (eredetiben), anyakönyvi kivonat, a 2019-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 2019-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 2019 – 2020 – es egyetemi év
tandíja 6 részletben fizetendő, egyenként 450 lej értékben.
A Fogászati Karon a 2019 – 2020- es egyetemi évre a tandíj összege 5.000 Euro/tanév (a hatéves képzés
összértéke 30.000 Euro)
A Balneofiziokinetoterápia és Rehabilitáció Karon a 2019 – 2020- es egyetemi évre a tandíj összege 3.000
Euro/tanév (a hatéves képzés összértéke 9.000 Euro)
A mesteri képzés tandíja a 2019 – 2020 – 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

8

ghidul absolventului
martie 2019

Drum spre o carieră medicală de succes la UMFST Târgu-Mureș
Absolvenții de liceu care aleg medicina au de făcut o alegere
deloc ușoară. Facultatea de Medicină a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) Târgu-Mureș
pune la dispoziția viitorilor studenți o infrastructură modernă
de învățare, fiind îndrumați de cadre didactice recunoscute pe
plan național și internațional pentru activitatea desfășurată în
domeniul medical. Mai mult, UMFST Târgu-Mureș este una dintre cele două universități din țară ce pregătesc viitorii medici
militari ai Armatei Române. Despre oferta educațională și ce înseamnă să studiezi Medicina la Târgu-Mureș a oferit mai multe
informații prof. dr. Ovidiu Cotoi, decanul Facultății de Medicină
a UMFST Târgu-Mureș.
Reporter: Medicina îi atrage ca un magnet pe absolvenții
de liceu. La Facultatea de Medicină a UMFST Târgu-Mureș
anual aleg să se formeze sute de studenți din țară și de
peste hotare. Ce particularizează această unitate de învățământ?
Prof. dr. Ovidiu Cotoi: În primul rând doresc să vă mulțumesc
pentru această oportunitate de a prezenta oferta educațională
a Facultății de Medicină a UMFST Târgu-Mureș pentru anul universitar 2019-2020. Într-adevăr, în ultimii ani la Târgu-Mureș
a fost cea mai mare concurență din țară pentru programul de
studii al Facultății de Medicină și credem că acest trend se va
menține și în anii următori. Particularități sunt mai multe, unele
țin de tradiția și de istoricul acestei instituții și altele, de dată
mai recentă, țin de schimbările din ultimii ani din Universitate.
La Târgu-Mureș avem singura Facultate de Medicină din țară
cu predare în trei limbi: română, maghiară și engleză. Programul de studii de licență pentru medicină și asistență medicală
generală se predă în limbile română și maghiară. Sistemul de
admitere, bazat pe o metodologie și pe o bibliografie proprie,
oferită de asemenea în limbile română și maghiară, este unul
dintre motivele principale care selectează și îndrumă exact acei
candiați care își doresc să vină la Târgu-Mureș. De câțiva ani,
Universitatea oferă cursuri de pregătire pentru admitere la medicină, medicină dentară și farmacie, pentru biologie și chimie,
în limbile română și maghiară. Există un program bine coordonat de promovare a Universității prin Universitatea de Vară
pentru Elevi și Caravana UMFST în licee. Toate acestea contribuie nemijlocit la stabilirea opțiunii absolvenților de liceu. În
continuare, cea mai bună recomandare vine tot de la studenții
actuali sau de la absolvenții UMFST.
Rep.: Pentru anul universitar 2019/2020 care este oferta
educațională? Ce noutăți sunt aduse?
O.C.: Oferta educațională pentru studiile de licență pentru anul
universitar 2019-2020 este una generoasă, care se adresează
tuturor absolvenților de liceu, indiferent de profilul urmat. Oferta educațională cuprinde și studiile de masterat care se adresează absolvenților de studii superioare din domeniul medical
sau din domenii complementare celor medicale.
Oferta educațională pentru studiile de licență cuprinde: Medicină în limbile română, maghiară și engleză - 6 ani; Asistență Medicală Generală, în limbile română și maghiară - 4 ani; Nutriție

O altă noutate pentru anul 2019-2020 este deschiderea oficială a programului de studii de licență pentru Medicină în limba
engleză pentru filiala din Germania, de la Hamburg a UMFST.
Rep.: Facultatea de Medicină din Târgu-Mureș este una
dintre cele două unități de învățământ din țară unde se pot
pregăti medici militari. Ce presupune pregătirea acestora,
în mod special?
O.C.: Facultatea de Medicină Militară de la Târgu-Mureș, alături de Facultatea de Medicină Militară de la București, sunt
singurele centre naționale unde se pregătesc viitorii medici militari. La Târgu-Mureș acest program funcționează neîntrerupt
din 1990 și reprezintă un program prioritar și de mare mândrie
pentru UMFST. Continuă tradiția Liceului Militar ”Mihai Viteazu”, înființat acum 100 de ani, care a funcționat chiar în clădirea centrală a UMFST Târgu-Mureș în perioada interbelică, din
1919 până în 1940. Firesc, după 1990, tradiția militară de elită
a revenit la Târgu-Mureș sub forma acestui program de studii.
Începând cu anul universitar 2018-2019, numărul de studenți la
Medicină Militară în anul întâi este de aproximativ 60, care învață în limba română și limba engleză. UMFST formează astfel
medicii de elită ai Armatei Române.
Prof. dr. Ovidiu Cotoi, decanul Facultății
de Medicină a UMFST Târgu-Mureș
și Dietetică, în limba română - 3 ani; Balneo-Fizio-Kinetoterapie
și Recuperare, în limba română - 3 ani și Educație Fizică și
Sportivă, în limba română - 3 ani.
Programul de studii de masterat cuprinde șapte domenii distincte, care completează studiile de licență, șase masterate
profesionale și un masterat de cercetare: Managementul Seviciilor de Sănătate - 1 an; Laborator Clinic - 2 ani; Sănătatea
Reproducerii Umane - 1 an; Nutriție Clinică și Comunitară - 2
ani; Terapie Fizică și Reabilitare Funcțională - 2 ani; Educație
Fizică și Consiliere Sportivă - 2 ani și masteratul științific de
Cercetare medico-farmaceutică - 1 an.
Noutățile aduse sunt cele legate de reevaluarea periodică din
partea ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior), care se face o dată la 5 ani, și care anul
acesta este pentru programele de licență pentru Medicină limba română, Medicină limba maghiară, Nutriție și Dietetică și
Balneo-Fizio-Kinetoterapie și Recuperare. De asemenea, toate
programele de masterat sunt supuse evaluării ARACIS. Etapa
premergătoare vizitei ARACIS a fost reprezentată de înscrierea
tuturor programelor de studii de licență și de masterat în RNCIS
(Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior), al
ANC (Autorității Naționale pentru Calificări), cu acordarea unui
cod COR (Clasificara Ocupațiilor din România) pentru fiecare
program de studii. Desigur, toate aceste denumiri și înșiruiri de
instituții sunt importante mai ales pentru cei din administrație,
însă candidații, și apoi absolvenții Universității noastre trebuie
să fie informați despre ceea ce vor deveni la finalizarea studiilor
și că aceste studii vor fi recunoscute de către toate instituțiile
naționale și internaționale din domeniu.

Rep.: Făcând o radiografie mai amplă, cum arată cei șase
ani de pregătire a viitorilor medici la UMFST Târgu-Mureș?
Ce trebuie să știe absolvenții de liceu atunci când își aleg
cariera de viitor?
O.C.: Cei șase ani de pregătire a viitorilor medici sunt plini de
muncă, sacrificiu și dărurire pentru viitoarea profesie. Toate
acestea vor trebui oferite pe tot parcursul carierei de medic și
ele vor fi puse în slujba binelui și a vieții, pentru pacienți. Pe
de altă parte, sunt cei mai frumoși ani din viața unui om, anii
de tinerețe, de fomare profesională și socială, anii în care se
leagă prietenii pentru tot restul vieții sau se întemeiază familii.
Absolvenții de liceu care doresc să facă parte din elita medicală
ar fi de preferat să ia singuri această decizie, să facă singuri
alegerea, fiindcă singuri vor plăti ”prețul” de efort și de energie
și tot singuri vor fi beneficiarii acestei reușite. Nu există o formulă magică pentru a deveni un medic bun. Succesul și eșecul,
deopotrivă, sunt predictibile, dacă sunt făcuți sau nu pașii care
trebuie în etapele formării unui medic.
Rep.: Aveți un mesaj pentru viitorii candidați la Facultatea
de Medicină a UMFST Târgu-Mureș?
O.C.: Dragi viitori candidați și dragi viitori studenți la Medicină la Târgu-Mureș, în momentul de față sunteți acele celule
STEM (”cap de serie”) nediferențiate, totipotente, care puteți
deveni orice fel de celule mature, diferențiate, competente și
înalt specializate, după un număr considerabil de ani de ”diferențiere, șlefuire și devenire”, dacă voi vă doriți acest lucru și
dacă voi veți reuși să depășiți toate încercările care se vor ivi în
fața voastră. Noi vă așteptăm cu mare încredere și dărurire, ca
în fiecare an, să parcurgem împreună drumul devenirii voastre
pentru a fi colegi și colaboratori în această profesie nobilă.
A consemnat Arina TOTH

10 motive pentru a alege Facultatea de Medicină
1. La Facultatea de Medicină din cadrul
UMFST Târgu-Mureș există trei linii de predare: română, maghiară și engleză, expresie
a unei Universități moderne, multiculturale și
armonioase.
2. Infrastructura didactică și de cercetare la
cele mai înalte standarde.
3. Cursuri de pregătire pentru examenul de
admitere.
4. Oportunitatea oferită studenților de a-și
dezvolta abilitățile practice prin intermediul
simulatoarelor medicale de la Centrul de Simulare și Abilități Practice.
5. Centrul Avansat de Cercetări Medicale
și Farmaceutice, singurul din țară, cu peste
400 de echipamente de cercetare, unele dintre ele unice în țară.
6. Vizibilitatea Universității pe plan interna-

țional.
7. Programele de mobilități care permit
schimburi de idei și de valori între studenți.
8. Organizațiile studențești și activitățile de
voluntariat care dau culoare și dinamism Universității. Studenții sunt încurajați să se implice în proiecte științifice, culturale, artistice
și sportive.
9. Campusul universitar cu facilitățile sale:
Grădina Botanică, Centrul de Recuperare și
Instruire Salus per Aquam, baza sportivă,
cantina și căminele studențești.
10. Absolvenții își pot continua studiile prin
programele de masterat, prin programul de
doctorat sau prin programele de educație
medicală continuă, sub formă de cursuri
postuniversitare, simpozioane, conferințe,
congrese sau școli de vară.
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Învățământ medical stomatologic
la standarde europene la UMFST Târgu-Mureș
Alegerea facultății potrivite pentru dezvoltarea educațională nu
este o decizie ușoară. Facultatea de Medicină Dentară din cadrul
Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) Târgu-Mureș pune la dispoziția viitorilor studenți o bază
modernă de învățământ medical, oferindu-le posibilitatea de a se
forma din punct de vederea profesional pentru viitoarea carieră
într-un centru performant, ce reunește toate disciplinele specifice medicinei dentare. Despre facilitățile oferite studenților și ce
înseamnă să studiezi stomatologia la UMFST Târgu-Mureș a oferit mai multe detalii prof. dr. Cristina Bica, Decanul Facultății de
Medicină Dentară din cadrul UMFST Târgu-Mureș.
Reporter: Facultatea de Medicină Dentară a UMFST Târgu-Mureș oferă studenților posibilitatea de a studia în cadrul unei baze de învățământ și cercetare dotată la standarde europene. Puteți oferi mai multe detalii?
Prof. dr. Cristina Bica: Garantarea unui proces educaţional dinamic şi complex, dobândirea dreptului de liberă practică după
examenul de licenţă şi recunoaşterea studiilor în străinătate,
practicarea unei profesii nobile, cu rezultate fascinante şi imediate, spiritul antreprenorial, sunt aspecte care atrag an de an absolvenţii de liceu către examenul de admitere la facultatea noastră.
În ceea ce privește baza de învățământ, dacă mă refer strict
la disciplinele de specialitate stomatologică, cu o pondere de
2/3 din totalul materiilor pe care studentul le parcurge, procesul
educațional didactic-clinic se desfăşoară în Centrul Integrat de
Medicină Dentară şi în Clinica de chirurgie oro-maxilo-facială.
Rep.: Care sunt dotările Centrului Integrat de Medicină
Dentară?
C.B.: Aici se regăsesc amfiteatre modulare, compartimentul triaj
pacienţi, compartiment de simulare, de radiologie, laborator de
tehnică dentară. Zona destinată activităţii clinice a studenţilor şi
rezidenţilor, dotată cu 84 de unituri dentare, cuprinde 5 compartimente distincte. Clinica de chirurgie maxilo-facială activează
într-un sediu nou, dotat cu săli de operaţie, compartiment radiologie, saloane ATI, saloane pentru pacienţi, săli de tratament.
Beneficiem de aparatură şi tehnologie de ultimă generaţie în
domeniul radiologiei, oferind pacienţilor servicii imagistice moderne şi accesibile. Tomograful computerizat 3D CBCT, recent
achiziţionat, oferă acurateţe maximă în diagnosticarea afecţiunilor din sfera maxilo-facială, fiind indispensabil în implantolo-

Prof. dr. Cristina Bica, Decanul Facultății de Medicină Dentară din cadrul UMFST Târgu-Mureș
gie, ortodonţie şi celelalte ramuri ale stomatologiei.
Rep.: Cum arată oferta educațională pentru anul universitar 2019/2020? Ce noutăți sunt aduse?
C.B.: Oferta educaţională a facultăţii noastre cuprinde 3 programe de studii de licenţă: Medicină Dentară, Medicină Dentară-limba engleză şi Tehnică Dentară. Primele două programe asigură pregătirea studenților timp de 6 ani, iar programul
Tehnică Dentară are o durată de 3 ani. La Medicină dentară,
cursurile se desfăşoară în limbile română sau maghiară, iar activităţile practice şi 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
desfăşoară în limba engleză, activităţile practice din anii I-III în
limba engleză şi începând cu anul IV, stagiile clinice, care impun
relaţionarea cu pacientul, se desfăşoară în limba română. La
Tehnică dentară, activitățile teoretice și practice se derulează
în limba română.
În octombrie 2018 a fost lansat un program nou de studii de
masterat cu durata de un an, Reabilitare orală estetică, care s-a
adăugat programului de master existent, Tehnologii protetice
pe implanturi.

C.B.: Cea mai mare concurență se înregistrează, în fiecare an, la
programul de studii Medicină dentară. Odată admiși, proaspeții
boboci sunt nerăbdători să studieze disciplinele de specialitate
stomatologică. Acestea sunt însă incluse în planul de învățâmânt în mod gradual, pe măsură ce se însușesc noțiuni fundamentale de Anatomie, Fiziologie, Genetică și altele. Formarea
ca viitori medici implică de asemenea dobândirea de cunoștințe
din diferite specialități medicale, de exemplu medicina internă,
chirurgia, pediatria, ORL, endocrinologia etc. Prima disciplină
stomatologică se studiază în primul an, în semestrul 2, și se
numește Morfologia dinților. Din anii II-III, ponderea specialităţilor creşte și studenții exersează manopere terapeutice pe
fantoame, în sala de simulare. Începând cu anul IV, la stagiile
clinice, sub îndrumarea cadrelor didactice, studenții efectuează
tratamente stomatologice la pacienți.
Rep.: Aveți un mesaj pentru viitorii candidați?
C.B.: Le transmit mult succes la examenul de admitere din luna
iulie, iar viitorilor studenţi să se implice în activităţile complexe
ce se derulează în cadrul facultăţii: procesele didactice, formative, dar şi cele sociale, umanitare. Să fie mândri că sunt
studenţi la Facultatea de Medicină Dentară din Târgu-Mureş!

Rep.: Sintetizând, cum arată cei șase ani de pregătire a
viitorilor medici stomatologi?

A consemnat Arina TOTH

10 motive să studiezi la Facultatea de Medicină Dentară din Târgu-Mureş
De ce este locul potrivit pentru a începe călătoria către un viitor de succes?
1. Oferta educaţională variată, adaptată
mediului multicultural şi cursurile în limba
română, maghiară sau engleză fac din
facultatea noastră un pol de atracţie pentru
studenţi. După finalizarea studiilor, există posibilitatea continuării pregătirii prin rezidenţiat în 6 specialităţi stomatologice, studii de
master şi doctorat.
2. Recunoaşterea studiilor. Educaţia şi
calificările obţinute după absolvirea programului de studii Medicină Dentară au recunoaştere şi reputaţie pe plan internaţional.
Puteţi practica stomatologia aproape oriunde
în cadrul Uniunii Europene.
3. Cea mai modernă bază de învăţământ
stomatologic din România, reprezentată de
Centrul Integrat de Medicină Dentară şi Clinica de chirurgie oro-maxilo-facială. În Centrul
Integrat de Medicină Dentară se regăsesc
amfiteatre modulare, săli de seminar, clinici de specialitate dotate cu unituri dentare
A-dec, compartimentul de triaj al pacienţilor,
un compartiment de radiologie dotat cu Cone

Beam CT , laboratorul de tehnică dentară,
compartimentul de simulare.
4. Stagiile clinice. Sub îndrumarea cadrelor didactice ale facultăţii, în cadrul activităţilor clinice componente ale procesului
educaţional şi în corelaţie cu caracterul antreprenorial al profesiei de medic stomatolog,
studenţii efectuează începând cu anul IV de
studii o gamă largă de servicii medicale de
specialitate.
5. Practica de specialitate şi mobilităţile
Erasmus +. La sfârşitul fiecărui an de studii,
practica de vară poate fi efectuată în facultatea noastră, cabinete sau clinici stomatologice din ţară sau din străinătate, de multe ori
ţara de origine a studenţilor sau locul unde
doresc să lucreze după finalizarea studiilor.
Mobilităţile Erasmus plasament sunt stagii
de vară pentru studenţi cu durata de 2 luni şi
reprezintă cel mai mare succes al mobilităților Erasmus pentru studenţii de la medicină
dentară.
6. Diversitatea culturală şi prietenii in-

ternaţionali. Taxa de şcolarizare mai redusă, accesibilitatea mare şi cursurile în limba
engleză determină tot mai mulţi studenţi
străini să se înscrie la facultatea noastră. Vă
veţi face prieteni din toate colţurile lumii. Trăind intr-un mediu diversificat, comunicaţi şi
vă adaptaţi cu uşurinţă situaţiilor nefamiliare.
7. Viaţa studenţească. Activitatea socială
şi culturală este foarte bine reprezentată la
nivelul organizaţiilor studenţeşti din facultatea noastră. Studenţii derulează proiecte
ample şi campanii de voluntariat privind profilaxia orală în şcoli şi grădiniţe, deţin recordul Guiness Book 2015 pentru cea mai amplă
lecţie de igienă orală din lume, organizează
anual simularea examenului de rezidenţiat,
simpozionul ştiinţific Zilele OSMDentistului şi
Festivalul Unifest.
8. Biblioteca şi infrastructura de cercetare a Universităţii. Sunt asigurate un fond
de cărţi şi tratate de specialitate extrem de
bogat, acces la cele mai actuale resurse
electronice de informare şi documentare

(baze de date / platforme fulltext), implicarea studenţilor în activităţile de cercetare din
cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi laboratoarelor de cercetare.
9. Campusul universitar modern cu facilităţi sportive deosebite. Studenţii beneficiază
de săli de sport, terenuri de fotbal, tenis şi
volei dotate cu tribune, sală de fitness, centru spa cu piscina. Cantina universităţii este
situată de asemenea în campus, iar căminele
în imediata vecinătate.
10. Atracţiile regiunii şi gastronomia locală. Odată ajunşi la Târgu-Mureş, puteţi explora oraşul şi călători în toată Transilvania.
Există multe locuri de recreere şi petrecere
a timpului liber, începând cu Platoul Corneşti
şi complexul Week-end aflat pe malul râului
Mureş, până la cetatea Sighişoarei şi castelele transilvănene deschise circuitelor turistice. Diversitatea culinară locală foarte apreciată se datorează amestecului unic de reţete
tradiţionale şi gusturi româneşti, ungureşti şi
săseşti.
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Pregătire științifică și antreprenorială pentru viitorii
farmaciști la UMFST Târgu-Mureș
Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină,
Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) Târgu-Mureș a format
mii de farmaciști de-a lungul timpului și continuă acest trend,
oferind actualilor și viitorilor studenți oportunitatea de a se
pregăti într-un centru integrat performant, dotat la standarde
europene. Nu doar tainele farmaciei vor fi pătrunse aici, ci și
arta de a face față cerințelor pieței farmaceutice aflate într-o
continuă dezvoltare. Despre oferta educațională și noutățile
pregătite pentru viitorii farmaciști a oferit mai multe detalii prof.
dr. Daniela Muntean, decanul Facultății de Farmacie din cadrul
UMFST Târgu-Mureș.
Reporter: Facultatea de Farmacie din cadrul UMFST TârguMureș oferă studenților posibilitatea de a studia în cadrul
unei baze de învățământ și cercetare dotată la standarde
europene. Puteți oferi mai multe detalii?
Prof. dr. Daniela Muntean: Promovarea unui învățământ farmaceutic concordant cu cerințele pieței, centrat pe student, a
fost și rămâne obiectivul principal al Facultății de Farmacie,
atât pentru programul de studii Farmacie cât și pentru cel de
Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic.
Studenții Facultății de Farmacie beneficiază de o clădire nouă,
modernă și adaptată unor exigente standarde de calitate, extinsă
pe o suprafață totală de aproximativ 6000 m2 și compartimentată în amfiteatre, săli de curs, laboratoare, sală de calculatoare
etc. toate dotate cu mobilier specific activității didactice teoretice
şi practice. În ceea ce privește cercetarea, studenții noștri au acces în laboratoarele de cercetare proprii (Laboratorul de Testare
a Medicamentului, Laboratorul de licenţă şi în scurt timp Laboratorul de cercetări farmacognostice) respectiv în CCAMF (Centrul
de Cercetări Avansate Medico-Farmaceutice).
Rep.: Anul 2019 este an pilot pentru derularea proiectului
referitor la Simulatorul de Farmacie.Vă rog să oferiți mai
multe detalii.

D.M.: Ne-am propus ca prin acest simulator să le creăm studenților o conexiune reală cu atribuțiile administrative și, de ce
nu, antreprenoriale pe care le vor avea în farmacie. Practic, proiectul Farmacie virtuală va familiariza studenții cu ce înseamnă
un sistem informatic de gestiune, cum se utilizează și ce opțiuni
oferă. De asemenea, studenții vor intra în contact cu procedurile după care se ghidează farmaciștii în activitatea curentă.
Rep.: Cum arată oferta educațională pentru anul universitar 2019/2020?
D.M.: În ceea ce priveşte oferta educaţională pentru anul universitar 2019-2020 nu există schimbări faţă de anul precedent,
facultatea având două programe de licență: Farmacie, 5 ani de
studiu, în limbile română şi maghiară, acreditat, cu 80 de locuri
la buget (40 pentru limba română, 40 pentru limba maghiară)
şi 95 locuri la taxă; Cosmetică medicală și Tehnologia produsului cosmetic, 3 ani de studiu- autorizat, 40 de locuri, 25 locuri
bugetate, 15 locuri cu taxă și trei programe de masterat: Calitatea medicamentului, alimentului și mediului; Cosmetologie
și dermofarmacie; Biotehnologie medicală. Universitatea oferă
studenţilor absolvenţi posibilitatea pregătirii postuniversitare
prin studii de rezidenţiat în două specializări: Farmacie clinică
şi Laborator Farmaceutic, respectiv doctorat.
Rep.: Cum arată cei cinci ani de pregătire a viitorilor farmaciști?
D.M.: Farmacistul este cel care, timp de 5 ani de studii universitare dobândeşte competențe și abilități ce-l situează într-o
poziție privilegiată din punct de vedere profesional - între medic
și pacient. Farmacistul girează calitatea produsului de la prepararea lui până la eliberare, urmărește trasabilitatea, este un
administrator cu înaltă calificare, cunoscător al tuturor aspectelor legale ce privesc practica farmaceutică. Aș dori ca fiecare
viitor candidat să aibă în mintea și în inima lui convingerea că
Farmacia a fost, este și va fi o știință şi, în egală măsură, o

artă și o profesie cu oameni, pentru oameni şi că Facultatea de
Farmacie din Târgu-Mureş le oferă toate condiţiile pentru a se
pregăti în acest sens.
Să nu uităm de cei ce vor opta pentru programul de Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic, care vor deveni lideri în sectorul cosmetic, cu cunoştinţe solide teoretice
şi tehnice în domeniul produsului cosmetic sintetic sau natural
(chimia, tehnologia şi analiza produsului), respectiv a unor proceduri simple sau complexe de întreţinere a frumuseţii corporale, cărora din acest an universitar li se pune la dispoziţie în
clădirea nouă a facultăţii un spaţiu dotat şi utilat cu aparatură
specifică din gama ştiinţifică.
Rep.: Aveți un mesaj pentru viitorii candidați la Facultatea
de Farmacie?
D.M.: Viitorilor candidaţi la Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş le transmit că am fi onoraţi să-i avem studenţi, că
pe parcursul celor 5, respectiv 3 ani de învăţământ universitar
vor avea posibilitatea să se formeze într-una dintre cele mai
frumoase domenii de activitate- acelea ce veghează asupra sănătăţii şi frumuseţii semenilor noştri.
A consemnat Arina TOTH

10 motive pentru a fi student la Facultatea de Farmacie
Facultatea de Farmacie, parte integrantă a Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie
din Târgu Mureş şi-a început activitatea în anul
1948, cu predare în limba maghiară, iar din anul
1962 a devenit facultate bilingvă cu predare în limbile română și maghiară.Astăzi, la cei peste 70 de
ani de existenţă este rezultatul unui drum lung și
sinuos, cu suișuri și coborâșuri, cu frământări socio-politice, dar întotdeauna cu speranță de mai
mult, mai bine și mai frumos.
În cadrul facultății există momentan două programe de licență:
a. Programul de studii Farmacie, 5 ani de studiu,
în limbile română şi maghiară, acreditat, cu 80 de
locuri la buget (40 pentru limba română, 40 pentru
limba maghiară) şi 95 locuri la taxă – 8000 lei/an
de studiu
b. Programul de Cosmetică medicală și Tehnologia produsului cosmetic, 3 ani de studiu – autorizat, 40 de locuri, taxa de școlarizare 4000 lei/an de studiu și trei programe de
masterat: Calitatea medicamentului, alimentului și mediului; Cosmetologie și dermofarmacie;
Biotehnologie medicală.
Universitatea oferă studenţilor absolvenţi, posibilitatea pregătirii postuniversitare prin studii de

rezidenţiat în două specializări: Farmacie clinică şi
Laborator Farmaceutic, respectiv doctorat.

10 motive pentru a alege Facultatea
de Farmacie din cadrul Universității
de Medicină, Farmacie, Științe
și Tehnologie din Tîrgu Mureș
„Farmacia, acel loc unde știința și arta se impletește
cu dorința de bine și empatia pentru cel din jurul
tău” (Olivia Teodora Preda)
Creatori ai medicamentului sau artizani ai produsului cosmetic , viitorii studenţi vor avea motive
întemeiate să se mândrească cu instituţia pe care
au ales-o.
Procesul didacticcu reforma curriculară inițiată cu
mulţi ani în urmă, permite învățarea continuă și
aplicată, cu responsabilizarea tuturor actorilor participanţi la acest proces;
Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Tîrgu Mureș pune la dispoziţia studenţiloro clădire nouăa Facultății de Farmacie, care se
remarcă printr-un spaţiu generos (aprox. 6000 m2),
bine structurat în amfiteatre, săli de curs, sală de
calculatoare, laboratoare, utilate cu mobilier speci-

fic de ultimă generaţie şi dotate conform standardelor în vigoare;
Ca element aparte în organizarea învăţământului
farmaceutic, unic în țară, facultatea deține un spațiu destinat simulării profesiei de farmacist, anul
2019 fiind un an pilot pentru acest nou proiect intitulat ‚’Simulatorul de Farmacie’’. Acest proiect este
destinat studenților și are ca scop completarea noțiunilor teoretice în timpul celor 5 ani, cu abilități
practice din sfera administrativă a farmaciei.
În ceea ce privește inovația și cercetarea, UMFST
oferă posibilităţi multiple:
laboratorul de Cromatografie și Spectrometrie de
Masă din cadrul Centrului Avansat de Cercetări
Medico-Farmaceutice (CCAMF), dotat cu echipamente ultramoderne în vederea efectuării studiilor
inovatoare;
Laboratorul de Testare a Medicamentului;
Laboratorul de licenţă şi în scurt timp,
Laboratorul de cercetări farmacognostice
Şansa crescută de inserţie în câmpul munciiîn domeniul studiilor absolvite, centrul universitar Târgu
Mureş având o industrie farmaceutică şi cosmetică
de vârf în România;
Posibilitatea de a aplica pentru mobilităţi prin diverse programe(Erasmus/Erasmus+), ceea ce oferă

oportunitatea unui schimb de experienţă academică şi culturală cu centre universitare din Europa ;
Campusul studențescprin amplasament şi conţinut
se numără printre atracţiile acestei universităţi:
parcul dendrologic, grădina botanică, centrul SPA,
terenurile de fotbal, de tenis indoor/outdoor, de volei și de baschet, sala polivalentă;
Facilitățile socialemultiple de care beneficiază studenții în cadrul UMF Tg Mureș
Existenţa Asociației Studenților Farmaciștidin Târgu Mureș(ASF), o organizație studenţească, care
oferă posibilitatea dezvoltării personale(skills-urile
transferabile: time management, public speaking,
etc.), îmbunătăţirea abilităților de comunicare, organizare, lidership şi evenimente sociale, recreative;
Resursa umană, poate elementul cel mai de preţ al
facultăţii, un colectiv de cadre didactice şi auxiliare
a cărui profesionalism, experiență și dăruire sunt
remarcabile.Experienţa şi pasiunea dăruirii lor constituie bazele personalităţii acestei instituţii.
În Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi
Tehnologie din Tîrgu Mureș veţi avea cu certitudine
şansa de a dobândi competențe și abilități ce vă vor
situa într-o poziție privilegiată din punct de vedere
profesional.

11

ghidul absolventului
martie 2019

Mircea Dulău: „Statisticile evidențiază
un grad ridicat de satisfacție al studenților”
Un tânăr care studiază la Facultatea de
Inginerie din cadrul UMFST Târgu-Mureș,
una dintre cele mai bine dotate facultăți
din România, are șansa ca după absolvirea studiilor să își găsească rapid un loc
de muncă într-o firmă de profil. Mai multe detalii ne-a oferit conf. univ. dr. ing.
Mircea Dulău, decanul Facultății de
Inginerie.
Reporter: Care considerați că sunt realizările dumneavoastră de când sunteți decanul Facultății de Inginerie?
Conf. univ. dr. ing. Mircea Dulău: Spun cu
bucurie că toate programele de studii de licență și masterat ale Facultății de Inginerie sunt
acreditate și că sunt în atenția candidaților la
admitere. Absolvenții studiilor de licență își găsesc, în foarte mare măsură, locuri de muncă
în firme de profil și foarte mulți se înscriu la
studiile de masterat, iar absolvenților de studii
masterale li se deschide oportunitatea studiilor
doctorale.
Statisticile realizate la nivelul universității și facultății evidențiază un grad ridicat de satisfacție al studenților în ceea ce privește parcursul
lor profesional.
Pachetele de discipline oferite studenților sunt
bine alese și în concordanță cu prevederile
standardelor naționale, iar dotările cu calculatoare, software, aparatură și echipamente de
specialitate permit susținerea activităților educaționale la un înalt nivel de calitate. O recentă
comisie de evaluare ARACIS remarca dotarea
foarte bună a unor laboratoare de specialitate,
mai rar întâlnită la programe similare din țară.
În facultate s-au derulat câteva proiecte prin
care s-a achiziționat aparatură de foarte mare
performanță și care permite realizarea de cercetări științifice de mare impact.
Facultatea de Inginerie organizează, anual, Conferința Internațională Inter-Eng, cu foarte mulți
participanți din țară și străinătate. Trebuie spus
că lucrările ultimelor ediții ale conferinței sunt
indexate ISI Web of Knowledge, confirmând
prestigiul de care se bucură. De asemenea,
facultatea are în coordonare Buletinul Științific,
indexat BDI, cu apariție periodică.
Înainte de toate, decanul și prodecanul sunt
cadre didactice și fac parte din departamentele de profil ale facultății. Așadar, există și
trebuie evidențiate realizările facultății, la care
sunt parte toate cadrele didactice, inclusiv
personalul didactic auxiliar, administrativ și de
secretariat.
Rep.: Mulți se feresc de inginerie deoarece

care au părți semnificative de proiectare, apoi
realizare practică.

Conf. univ. dr. ing. Mircea Dulău,
decanul Facultății de Inginerie din cadrul UMFST Târgu-Mureş
li se pare greu. Este, totuși, un mit?
M.D.: În ceea ce mă privește, nu am spus niciodată și nici nu o să le spun, nici studenților
și nici candidaților la admitere, că la Facultatea de Inginerie este ușor. Le-am spus și le voi
spune mereu că este extrem de interesant.
Rep.: Care sunt profesiile de inginerie solicitate la ora actuală de angajatori pe piața
din România?
M.D.: La Facultatea de Inginerie au loc, periodic, întâlniri ale cadrelor didactice și studenților cu angajatori din Transilvania și, de ceva
vreme, și din țară. Am permanentizat acțiunea
„Companies hours”, care se derulează în fiecare zi de joi, dacă sunt angajatori care solicită
asemenea întâlniri și acțiunea „Față în față cu
angajatorii”, care are loc în fiecare primăvară.
Așadar, angajatorii au nevoie de absolvenți din
foarte multe domenii, însă predomină solicitările pentru ingineri în specializările Automatică
și Informatică aplicată, Ingineria sistemelor
electroenergetice, Tehnologia construcțiilor de
mașini și Inginerie economică industrială. Din
discuțiile cu angajatorii constatăm că un absolvent de inginerie este extrem de flexibil și își
extinde, relativ ușor, aria de competențe de la
un domeniu la altul, în funcție de situațiile concrete pe care le întâlnește la locul de muncă.
Rep.: De ce mai are nevoie un viitor inginer
pentru a fi un profesionist adevărat pe lângă cursurile facultății?
M.D.: Trebuie să spun deschis că un student la
inginerie trebuie să parcurgă cu maximă seriozitate toate activitățile prevăzute de curricula
universitară, asta însemnând cursuri, seminarii, laboratoare și proiecte. Pe lângă acestea,
cel puțin la fel de importantă este implicarea în
activitățile de practică. Facultatea de Inginerie are un număr însemnat de parteneriate de

practică încheiate cu mediul economic, așa încât nici un student nu are probleme în a-și găsi
un loc de practică potrivit. De asemenea, orele
de studiu individual, dimensionate pentru fiecare disciplină în funcție de numărul de credite
transferabile acordate, trebuie să completeze
și să consolideze ceea ce se predă în cadrul
activităților față în față. Facultatea de Inginerie dispune, nu numai de o bibliotecă foarte
frumoasă, dar și de un fond de carte relevant
pentru domeniile în care asigură școlarizare.
Iar acestea se completează cu abonamentele
asigurate la nivelul universității și accesul la
baze de date și publicații de specialitate.
Rep.: Cât din studii ar trebui să reprezinte
cercetarea științifică și cât practică pentru
a pregăti studentul pentru viața reală?
M.D.: Dacă ne referim la cadrele didactice, o
componentă importantă a activității lor este cea
de cercetare științifică. Însăși pregătirea pentru activitatea didactică presupune „căutare”,
cercetare, studii, astfel încât conținutul și metodele de predare să fie actualizate. Măcar
parțial, componente relevante de cercetare
științifică ale cadrelor didactice se regăsesc în
ceea ce se predă.
În ceea ce privește studenții, aceștia pot activa în cercurile științifice coordonate de cadre
didactice care au experiență în a-i „ghida”
adecvat între documentare, simulare de aplicații și experimentare în laborator. În fiecare an
universitar studenții participă cu lucrările proprii la sesiunile cercurilor științifice studentești
organizate de Facultatea de Inginerie. Avem
multe exemple de participări la sesiuni organizate în alte centre universitare și de la care
studenții noștri s-au întors cu premii. De asemenea, studenții noștri sunt prezenți, aproape
permanent, la concursuri organizate de firme
de profil, pe teme concrete stabilite dinainte și

Rep.: Care considerați că este diferența dintre cum se studiază ingineria în străinătate
și la noi? De ce este important ca studenții
să participe la programe de tip Erasmus?
M.D.: Ca beneficiar al unor mobilități Erasmus
pentru cadre didactice, pot spune că există
unele diferențe, rezultate, poate, din formele de organizare ale activităților de predare.
Am constatat că unele discipline sunt grupate
altfel, dar fundamentele sunt totdeauna aceleași, astfel că studenții, de exemplu, de la
Automatică, de la noi sau din străinătate, vor
avea aceleași competențe.
Toți studenții beneficiari ai unor mobilități
Erasmus relatează foarte entuziaști experiențele trăite la universități din străinătate. În
opinia mea, există doar argumente în favoarea
participării într-o asemenea mobilitate și ele
sunt legate de contactul direct cu un alt mediu
universitar. Fără excepție, tuturor studenților
participanți în mobilități Erasmus li se echivalează rezultatele obținute la universitatea gazdă, prin sistemul de credite transferabile.
Rep.: În goana după note și puncte pentru
prezență la cursuri, ce credeți că ignoră
studenții și este cu adevărat important?
M.D.: Aș spune că la vârsta la care ești student, capacitatea de muncă este foarte mare
și ar trebui „gestionată” cât se poate de bine.
Deși vârsta nu este un argument solid, aceasta mi-ar permite, totuși, să dau câteva sfaturi,
însă, probabil că atunci când am fost student
am procedat la fel.
Așadar, aș recomanda o împărțire echilibrată
a timpului de învățare, astfel încât să se poată
valorifica toate posibilitățile de „trecere” a examenelor și verificărilor din timpul semestrelor.
Încurajez studenții să participe la cât mai multe
întâlniri cu firmele și să întrebe tot ce cred că
prezintă interes pentru ei. La angajare, foarte
multe firme cer experiență, iar studenții susțin
că nu au avut când să o acumuleze. Aceasta
se poate dobândi, student fiind, prin implicarea
serioasă în proiectele pe care programul de studiu le impune, precum și în proiectele pe care
firmele le propun ca teme de studiu la facultate.
Rep.: Japonezii descriu pofta de a trăi, de
a te ridica din pat în fiecare dimineață într-un singur cuvânt: ikigai. Care este ikigai-ul dumneavoastră?
M.D.: Echilibru.
A consemnat Elena POLEARUȘ

10 motive pentru a alege Facultatea de Inginerie
• Toate programele de studii sunt acreditate de ARACIS (Agentia Română de Asigurare a Calității în Învățămîntul superior).
• Studenții pot acumula cunoştinţe teoretice şi practice corelate cu actualele cerințe de pe piața muncii.
• Gradul foarte ridicat de angajare a absolvenților noștri în
posturi corespunzătoare domeniului de studii, imediat după
finalizarea studiilor.
• Buna dotare a laboratoarelor facultății cu echipamente

adecvate pregătirii inginerești.
• Stagii de practică în companii din țară sau străinătate.
• Posibilitatea de a studia în universități partenere din străinătate în cadrul programului de mobilități Erasmus+ (1-2
semestre, summer internship).
• Posibilitatea de a se forma ca persoane cu un profil moral
puternic într-o universitate situată pe primul loc în topul integrității academice în România (http://www.romaniacurata.ro/

topul-integritatii-universitatilor-din-romania-alcatuit-de-coalitia-pentru-universitati-curate/).
• Oportunitatea de dezvoltare personală și profesională în
cadrul organizațiilor studențești (ESTIEM, Liga studenților).
• Oportunități de a se integra în echipe ale facultății care
participă la concursuri naționale și internaționale.
• Facilități moderne (sală de sport, bibliotecă) într-un oraș
multicultural cu un cost al vieții decent.
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Giordano Altarozzi: „Interdisciplinaritatea și varietatea domeniilor
sunt elementele care caracterizează această facultate”
Facultatea de Științe și Litere, parte a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) din Târgu-Mureș, are cea mai
mare de varietate de programe de studiu comparativ cu alte facultăți de profil. Conf. univ.
dr. Giordano Altarozzi, decanul Facultății de
Științe și Litere, ne-a oferit și alte detalii interesante despre facultate și nu numai.
Reporter.: Care sunt realizările cu care vă
mândriți de când ocupați poziția de decan?
Conf. univ. dr. Giordano Altarozzi: Realizarea poate cea mai importantă pe care am înregistrat-o în cadrul facultății, este că în ultimii
3 ani am reușit acreditarea a două domenii de
doctorat noi, Istorie și Informatică, care s-au
alăturat celui de Filologie deja acreditat. Astfel
toate cele trei departamente ale Facultății au
posibilitatea de a oferi studenților o pregătire
completă, de la studiile de licență la cele de
doctorat.
Rep.: De ce ați ales să profesați în învățământ?
G.A.: Să fiu sincer, nu a fost neapărat prima
mea opțiune. De exemplu, nu m-am gândit niciodată să profesez în învățământul preuniversitar. În schimb am avut întotdeauna o pasiune
pentru cercetare și pentru învățământul universitar. Şi acesta deoarece universitatea este
o instituție deosebită, în sensul că ea combină
partea de didactică cu cea de cercetare, contribuind la educația studentului dincolo de un
simplu transfer de noțiuni.
Rep.: Într-o lume cuprinsă de tehnologie,
care credeți că este viitorul absolvenților
Facultății de Științe și Litere? Se spune că
tehnologia va putea înlocui cam orice job
pe viitor, în afară de cele care implică creativitate și imaginație.
G.A.: Este o întrebare interesantă. În momentul de față deja ne aflăm într-o situație de
acest tip. Inteligența artificială tinde să înlocuiască oameni în activitățile productive, dar
studiile arată faptul că, într-un viitor nu prea
îndepărtat, ele vor putea activa în funcțiile de
vârf. Nu cred totuși că orice poate fi înlocuit de un aparat, indiferent cât de performant
este acesta. Omul are o componentă pe care
niciun aparat nu îl va putea dezvolta, empatia
față de celălalt. Iar Facultatea de Științe și Litere, prin programele sale de studiu, în special
cele umaniste, dezvoltă mai degrabă această
componentă a creativității, a empatiei, precum

de programe de studiu cum are cea de aici.
Interdisciplinaritatea și varietatea domeniilor
sunt elementele care caracterizează această
facultate. Nu suntem o facultate specializată
într-o ramură bine-definită și închisă. Alături
de științele umaniste sunt și științele sociale,
sunt și științele educației. Ca atare, Facultatea de Științe și Litere oferă competențe care
provin din domenii diferite, corelându-se cu
cele mai moderne tendințe ale învățământului
universitar, care merg tocmai în direcția interdisciplinarității, în care noi am investit încă de
mult timp.

Conf. univ. dr. Giordano Altarozzi,
decanul Facultății de Științe și Litere din cadrul UMFST Târgu-Mureş
și capacitatea de a percepe starea generală a
societății. În contextul social și politic din zilele
noastre, aceste elemente sunt în opinia mea
din ce în ce mai importante. Partea rațională
poate fi creată, însă cea sentimentală și empatică, nu.
Rep.: De ce credeți că facultățile nu mai
sunt considerate a fi de bază în cariera
unui om? Mai ales de către mileniali și cei
care acum sunt încă la liceu. Considerați
că este o concepție greșită?
G.A.: Este de fapt criza studiilor universitare
în general și nu doar în România. Cred că cea
mai importantă cauză a acestei precepții este
legată de distanța care există între competențele oferite de mediul universitar și cele cerute
de piața muncii. Fiziologic vorbind, competențele noi apar inițial pe piața muncii, iar ulterior
ele sunt preluate și dezvoltate de către instituțiile de învățământ. Efortul de armonizare ar
trebui să vină din ambele părți, iar un contact
mai strâns între mediul economic și cel universitar ar fi de auspicat.
Rep.: Facultatea este doar un punct de pornire. Ce le recomandați studenților să facă
pe lângă cursurile și lecturile obligatorii?
G.A.: Să se implice cât mai mult în zonele lor
de interes, nu neapărat doar în ceea ce și-au
ales ca viitoare meserie, să aibă cât mai multe
activități. Într-un CV, când cineva se prezintă
pentru un loc de muncă, este foarte important
să existe și alte activități pe lângă cele obligatorii. De asemenea, să nu uite de dialogul

cu cadrele didactice, atât în timpul cursurilor,
cât și după.
Rep.: Care sunt opțiunile de angajare ale
absolvenților Facultății de Științe și Litere?
G.A.: Domeniile socio-umane sunt considerate
în general ca oferind puține opțiuni de angajare. De fapt, dacă suntem atenți și analizăm
evoluția generală a societății, putem identifica
o serie de noi profesii și meserii în care absolvenții noștri ar fi potriviți. Mă gândesc, de
exemplu, la șansele oferite în domeniul arhivării. Până de curând, arhivele au fost instituții
publice; astăzi, însă, încep să apară firme de
arhivare private. De asemenea, o meserie relativ nouă este cea de copywriter, care cere
o foarte bună cunoștință a limbii, dar în același timp și un grad ridicat de creativitate pe
care disciplinele umaniste le pot dezvolta. Nu
în ultimul rând, provocările cu care se va confrunta România, care dintr-o țară de emigrație
va deveni, datorită lipsei forței de muncă, una
de imigrație. Disciplinele socio-umaniste dezvoltă competențe care vor permite medierea
interculturală pe viitor, domeniu de activitate
care deja există în alte țări unde fenomenul de
migrație este mult mai vechi, și care are drept
scop cel de a crea punți de legatură între culturi diferite.
Rep.: Ce diferențiază Facultatea de Științe
și Litere din Târgu-Mureș față de cele din
alte orașe?
G.A.: Din cunoștințele mele, nu există nicio altă
facultate în România care să aibă o varietate

Rep.: Ce schimbări la nivelul învățământului universitar din România la nivel legislativ vă doriți care considerați că ar influența
pozitiv întregul sistem?
G.A.: Sincer, nu mi-aș dori nicio schimbare
legislativă semnificativă. Domeniul educației este unul foarte complicat, care necesită
o perioadă foarte lungă de timp pentru a fi
evaluat. Din păcate, sistemul educațional din
România, și nu numai, a fost afectat de foarte
multe schimbări legislative. Sigur că îmbunătățiri punctuale pot să vină, și niciun sistem
nu este perfect, însă din ceea ce am văzut în
ultimii 10 ani, este o foarte mare instabilitate
legislativă care bulversează în mod constant
sistemul de învățământ, astfel încât nu ne putem da seama ce este bine și ce este rău. Cu
toate acestea, cred că una dintre problemele
principale cu care se confruntă învățământul
universitar este legată de finanțare, sau mai
bine spus de subfinanțare. Din punctul meu de
vedere, ar trebui renunțat la separarea rigidă
a locurilor bugetate și cele cu taxă, și introdus
un sistem de co-plată care există deja în alte
domenii publice, în care studentul să cotizeze
cu o parte, in funcție de capacitatea sa economică. Astfel, universitățile ar avea o predictabilitate mai mare asupra surselor de finanțare,
iar în al doilea rând, poate și mai important,
studentul ar avea un interes mai mare de a se
implica în viața instituției.
Rep.: Japonezii descriu pofta de a trăi, de
a te ridica din pat în fiecare dimineață într-un singur cuvânt: ikigai. Care este ikigai-ul dumneavoastră?
G.A.: Copiii mei. Ei sunt motivul pentru care
mă implic și încerc să fac cât mai bine. Nu neapărat din datorie, ci din dorința de a le lăsa
ceva mai bun în viitor.
A consemnat Elena POLEARUȘ

10 motive pentru a alege Facultatea de Științe și Litere
1. Vei putea să îți transformi pasiunea pentru literatură, artă,
istorie, științele politice, dar și talentul pentru învățarea limbilor
străine, vocația pedagogică sau abilitățile sportive în repere solide pentru o carieră de succes.
2. Vei reuși să înțelegi în profunzime fenomenele sociale, culturale, economice, artistice ale lumii de azi, vei putea anticipa
evenimentele într-o lume dinamică.
3. Îți vei dezvolta o gândire critică, putându-te poziționa avantajos față de ideile dominante ale lumii contemporane, vei înțelege tectonica invizibilă a lucrurilor care contează.
4. Vei putea să te formezi ca profesor deopotrivă în științe umaniste (limbă și literatură română, limbi străine, istorie) cât și ca
analist, expert, jurnalist, specialist în Comunicare și Relații Publice, diplomat etc.

5. Vei avea la dispoziție profesori tineri și dinamici, dornici ei înșiși
de evoluție și performanță, care îți vor fi mereu aliați, atrăgându-te
în proiecte inovative și oferindu-ți oportunități de afirmare.
6. Ca viitor filolog, trebuie să știi că profesorii tăi de la Litere sunt printre numele de marcă ale criticii și teoriei literare
românești - îți vor deschide porți spre cele mai bune reviste
culturale, te vor trimite la evenimente, te vor pune să scrii, te
vor trimite în cenacluri.
7. Ca viitor istoric, te vei bucura de expertiza și dechiderea
unor profesori prestigioși. Nu doar metodologiile cele mai noi în
abordarea istoriei, ci și ultimele surse și tendințe în înțelegerea
trecutului, a prezentului imediat și în prospectarea viitorului îți vor
fi la îndemână.
8. Ca viitor specialist în științe politice, vei beneficia de unul din

cele mai dinamice corpuri profesorale universitare din țară, care
te va direcționa spre cele mai valoroase oportunități de dezvoltare
personală.
9. La Comunicare și relații publice, dar și în specialitățile dedicate sportului, vei întâlni specialiști de marcă, vei beneficia de
cursuri calibrate atent pentru nevoile tale personale și în funcție
de cele mai noi tendințe în domeniu.
10. Indiferent de specializarea pe care o vei alege, Facultatea
noastră îți pune la dispoziție linii de masterat și, apoi, soluții de
a urma un doctorat în domeniul ales. Vei avea de profitat și pe
urma unei practici atent configurate: încă din al doilea an, ca
student la licență, și din primul an, ca masterand, îți oferim posibilitatea de a face practică în cele mai relevante instituții pentru
domeniul ales.
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Daniela Ştefănescu: „Prin curaj, perseverență,
răbdare și tenacitate se poate reuși”
Facultatea de Economie și Drept din cadrul
UMFST Târgu Mureș și-a adaptat oferta educațională la nevoile studenților și ale pieței
muncii. Despre ce alte schimbări au avut loc și
nu numai ne-a răspuns, conf. univ. dr. Daniela
Ştefănescu, decanul Facultății de Economie și
Drept.

răspunde nevoilor actuale de rapiditate de a rezolva simplu o nevoie a cuiva, fără un efort prea
mare, decât acela de a tasta pentru a descrie
ceea ce dorește, de a i se putea asigura livrarea
sau prestarea serviciului în cel mai scurt timp.
Restul sunt detalii care în prezent nu mai prezintă atât de multă importanță.

Reporter: De cât timp sunteți decanul
Facultatea de Economie şi Drept și la ce
schimbări majore ați contribuit în această
perioadă?
Conf. univ. dr. Daniela Ștefănescu: Încă nu
s-au împlinit 3 ani. Având în vedere că studentul şi nevoile sale au fost în centrul atenţiei
noastre, ne-am preocupat să inițiem schimbări
în oferta educațională prin înființarea masteratului de Achiziții publice, a primului masterat cu
frecvență redusă al Facultății - Managementul
Afacerilor, a programului postuniversitar Formarea responsabilului cu protecția datelor.
La propunerea Facultății noastre, a fost adoptat Regulamentul privind voluntariatul în rândul
studenților și astfel, de 2 ani, se pot implica
în diverse activități, reprezentând experiență
în muncă.
De anul trecut, suntem parteneri ai primului
schimb intern interuniversitar în Administrarea
afacerilor, alături de Universitatea „Ştefan cel
Mare” din Suceava şi Universitatea „Lucian
Blaga” din Sibiu, prin care studenţii participă
câte o săptămână la toate activităţile de cursuri, seminarii sau activităţi extracurriculare
din fiecare centru universitar. Ediţia pilot a fost
un succes şi ne exprimăm speranţa că vor fi
apreciate şi ediţiile viitoare.
O altă schimbare a reprezentat-o noua denumire a Facultății, mai suplă, mai modernă,
comparabilă cu denumirile din lumea întreagă:
de la Facultatea de Științe Economice, Juridice
și Administrative, am trecut la Facultatea de
Economie și Drept.

Rep.: Promovați mult programele de tip
Erasmus. De ce credeți că este atât de important ca studenții să studieze într-o altă
țară pentru o perioadă de timp?
D.S.: Este adevărat, sunt un mare susținător
al programelor de tip ERASMUS care s-au diversificat în ultimii ani. Pe lângă mobilitățile
de studiu, deja foarte populare, sunt finanțate
și mobilități de internship prin care studenții
pot desfășura activitate practică plătită într-o
companie sau instituție dintr-o țară europeană pentru un interval cuprins între 2 luni și un
an. Mobilitățile de studiu sunt de un semestru
sau pentru un an universitar. Consider că este
foarte benefică participarea la programele
ERASMUS pentru că le oferă tinerilor o altă
perspectivă, îi ajută foarte mult să se formeze, nu doar profesional ci și pe plan personal.
Devin mai responsabili, mai maturi, le permite să-și măsoare competențele formate aici,
la noi, în învățământul românesc cu cele ale
studenților proveniți din toată lumea. Se întorc
din aceste programe mult mai stăpâni pe ei,
cu mult mai multă cunoaștere a realităților europene și mai dedicați pregătirii lor profesionale. Cel mai greu este să-i determinăm să se
înscrie prima dată. Cei mai mulți, după prima
experiență, revin și își depun dosarul şi în anii
următori.

Rep.: Sunteți doctor în management. Cu ce
credeți că se deosebește piața de la noi cu
cea din exterior? La ce trebuie să fie atenți
atât studenții, cât și cei care citesc presa
și vor să fie informați?
D.S.: Piața noastră încă își caută calea proprie,
să-și contureze propria identitate dar, în același timp, să țină pasul cu ceea ce se petrece
pe plan internațional, mai ales în contextul globalizării, prin care modificările unei anumite
piețe se resimt cu o mai mare rapiditate și în
celelalte. Procesul este însă unul greoi, complex și dependent de foarte mulți factori, unii

Conf. univ. dr. Daniela Ştefănescu,
decanul Facultății de Economie și Drept din cadrul UMFST Târgu-Mureş
dintre aceștia sunt greu de anticipat și în consecință, greu de controlat sau influențat. Consider că piața de la noi oferă mai puţină predictibilitate şi siguranţă şi are o cadență care
poate fi mai greu anticipat. Piața este asemeni
unui organism viu. Ne oferă multe semnale
după care să ne putem ghida și care ne permit să o înțelegem. Trebuie urmărite evoluțiile
acesteia, schimbările neașteptate, comportamentul marilor actori de pe piață. Din fiecare
putem extrage elemente care să ne ajute să
înțelegem că se produc modificări și mai ales
în ce direcție. Fiecare măsură legislativă care
vizează un anumitor sector de activitate, va influența de fapt multe alte domenii, prin urmare
trebuie să fim mereu în alertă și să reușim să
înțelegem semnalele pe care ni le oferă zilnic
piața, pentru a reuși să o înțelegem.
Rep.: Ce anume trebuie să aprofundeze și
pe ce trebuie să se bazeze un student care
vrea să răzbească pe piața din România?
D.S.: Așa cum menționam în răspunsul de la
întrebarea anterioară, trebuie acordată o mare
atenție pieței, iar studentul trebuie să fie ancorat la tot ce se întâmplă, să aibă curiozitatea și interesul de a regăsi în piață aspectele
teoretice însușite la facultate, să identifice
oportunitățile care apar și să le valorifice pe
acelea care corespund pregătirii și preocupărilor sale. Nu există o rețetă miraculoasă, dar
prin curaj, perseverență, răbdare și tenacitate
se poate reuși. Am multe exemple ale foștilor
noștri studenți care au reușit să își găsească
drumul profesional în România și cu succes.
Este o satisfacție ori de câte ori avem întâlniri
cu angajatorii, să ne reîntâlnim cu absolvenți ai
noștri care ocupă poziții importante fie în com-

panii multinaționale, în firme locale sau care
își conduc propria afacere. Așadar, se poate!
Rep.: Care sunt greutățile profesiilor liberale de tip avocat, notar, expert contabil,
evaluator sau manager și care sunt avantajele față de joburile obișnuite?
D.S.: Un avantaj poate deveni la un moment
dat un dezavantaj și invers. Probabil cel mai
greu este la începutul carierei, când trebuie să
își croiască drumul prin hățișurile legislative,
să devină atât de competitivi în profesia lor încât să-și formeze propria clientelă pe care ulterior să fie capabili să și-o mențină pe termen
lung. Pe de altă parte, principalul avantaj al
profesiilor liberale este că le asigură independența mult râvnită de tânăra generație. Profesiile liberale le creează șansa de a-și măsura
cu adevărat competențele, limitele, spiritul de
întreprinzător.
Rep.: Cum ajută dezvoltarea mediului on-line economia și afacerile în general?
D.S.: Mediul on-line este prezentul și va reprezenta într-o mai mare măsură viitorul afacerilor.
Lumea afacerilor este într-o perioadă de mari
transformări. Unele dintre acestea sunt greu de
imaginat deocamdată. Noile forme de afaceri
nu mai respectă principii cunoscute de secole.
Voi da câteva dintre cele mai cunoscute exemple: cea mai mare firmă de taximetrie din lume,
Uber, nu are în proprietate nicio mașină, cel mai
mare proprietar de media din lume, Facebook,
nu creează niciun conținut, cel mai mare furnizor de locuri de cazare, Airbnb, nu are în proprietate niciun imobil. Ce au însă în comun aceste
exemple care intră în categoria de „cea mai”?
Răspunsul este simplu: mediul on-line. Acesta

Rep.: De ce calități înnăscute sau dobândite au nevoie studenții pentru a deveni buni
în mediul economic și juridic?
D.S.: Nu cred că voi fi surprinzătoare prin răspunsul la această întrebare: seriozitate, curiozitate, perseverență, ambiție, disponibilitatea
de a munci din greu și mult mai multă răbdare
decât sunt ei dispuși în prezent să ofere, atât
în procesul de pregătire profesională cât și în
primii ani de activitate.
Rep.: Japonezii descriu pofta de a trăi, de
a te ridica din pat în fiecare dimineață într-un singur cuvânt: ikigai. Care este ikigai-ul dumneavoastră?
D.S.: Fii recunoscător!
A consmenat Elena POLEARUȘ

10 motive pentru a fi student la Facultatea de Economie şi Drept (FED)
1) Dacă vrei să fii propriul tău şef, noi te vom pregăti pentru profesii liberale: avocat, notar, expert contabil, evaluator, manager,
funcţionar public sau te vom ajuta să înveţi să trăieşti onest!
2) Dacă vrei să studiezi un semestru sau un an la o universitate
europeană în domeniul economic, juridic sau administrativ, noi
avem burse ERASMUS la peste 30 de universităţi din: Austria,
Franţa, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Italia, Polonia, Slovacia, Ungaria, Turcia!
3) Dacă vrei să desfăşori practica de specialitate într-o firmă din
Europa, noi îţi putem acorda bursă ERASMUS de internship pentru o perioadă de 2-12 luni!

4) Dacă vrei să înveţi de la oameni de succes, ai ocazia să-i întâlneşti la numeroasele workshop-uri organizate la FED!
5) Dacă vrei să te implici în viaţa studenţească, organizaţiile
noastre ELSA, Liga studenţilor, AIESEC, Cercuri studenţeşti te
aşteaptă la training-uri, dezvoltare personală, proiecte, spectacole, petreceri!
6) Dacă eşti o persoană competitivă, noi îţi oferim şansa de afirmare la concursuri/olimpiade naţionale şi internaţionale, dar mai
ales la şcolile noastre de vară anuale: BEST - în antreprenoriat
şi ISLS - International Summer Law School, în domeniul juridic!
7) Dacă vrei să îi ai în continuare aproape pe cei dragi şi să fii

un bun profesionist în domeniul economic sau juridic, noi suntem
varianta cea mai potrivită!
8) Dacă vrei să-ţi găseşti mai uşor un job în timpul facultăţii sau
după absolvire, numeroasele noastre parteneriate cu firme şi instituţii publice, facilitează accesul tău pe piaţa muncii!
9) Dacă îţi plac activităţile de relaxare şi sportul, la noi ai acces
la campusul UMFST: piscină, terenuri de sport, cantină, zone de
agrement!
10) Dacă vrei să-ţi continui pregătirea profesională, noi îţi oferim
şanse la programele de masterat, pregătite special pentru fiecare
program de licenţă!

University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Faculty of Agriculture
It is ranked as one of the top faculties of the ﬁeld, by
promoting the excellence of the educational process.
The faculty offers both traditional, as well as novel
specializations regarding the rural space, such as:
agricultu mountain science, management of natural
agriculture,
agri-tourism resources in the mountain areas, biology,
environmental engineering protection or the use of
agricultural equipment, organic agriculture, rural
development, the biology of the agricultural
ecosystems, plant and environment protection and
other subjects in the ﬁeld of agronomy.

Faculty of Horticulture
The faculty trains students in the modern horticultural
ﬁelds of landscaping, land and cadastral
measurements, economic engineering in agriculture,
engineering and management in the food industry,
forestry, or engineering and management in tourism
industry. The faculty also has experimental research
ﬁelds, greenhouses and sunrooms, where the
students have the possibility to conduct their research
and their practical work within the collections of fruit
trees, vine and vegetables, ornamental plants and
forest plants.

Faculty of Animal Science and Biotechnologies
The faculty promotes excellence in the ﬁelds of
Animal Science, Agricultural Biotechnologies, Fish
Farming, and Food and Veterinary Biotechnologies.
Here, the students develop their skills in empirical
activities, carried out in specialized structures such as
animal farms and laboratories equipped to
state-of-the-art standards, such as laboratories for in
vitro fertilization and animal cell cultures; beekeeping
and silk culture laboratory; animal nutrition laboratory;
laboratory of quality control of bee products and
others.

5
reasons
to choose
USAMV
Cluj-Napoca

Faculty of Veterinary Medicine
For of over 55 years, the faculty has trained more than 3000
veterinarians, 400 of them having come from abroad for
studying in English or French. The faculty is a member of the
European Association of Veterinary Medicine Faculties, a
European organization of assessment and accreditation. As
of 2007, it was included in the ﬁrst league of European
veternary medicine faculties. Various structures operate in
these premises: the Veterinary Medicine Emergency
Hospital, Clinics for exotic animals, equines, ruminants,
swine, poultry and pets, as well as a department for
Nephrology and Veterinary Dialysis, and a Canine
Physiotherapy department.

Faculty of Food Science and Technology

> 6000 yearly students
> 400 foreign students
> 180 international partnerships
29 BA Programmes
23 MA Programmes
1050 student scholarships
Doc
2 Doctoral
Schools
2 research institutes
245 research centers & laboratories

The faculty has developed dynamically within the university
and now runs one of the highest ranked food science
programs in Romania. Current research covers almost every
area of food science and technology such as food
chemistry, food engineering, food biotechnology, food
processing and microbiology. The faculty is well connected
at international level, as it has established long-term
col
collaboration
programs with many international research
institutions and universities to support international research,
academic exchange, and cross-cultural training and
curriculum development.

Contact
3-5 Manastur St., Cluj-Napoca
+40 264 596 384
@USAMVCluj

www.usamvcluj.ro
LICEUL TEORETIC GHEORGHE MARINESCU TÎRGU-MUREȘ
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ

„ Școala care promovează sănătatea ”
Oferta educațională pentru anul școlar 2019-2020

Asistent medical generalist (fără taxă)
Asistent medical generalist (cu taxă)
Asistent medical de farmacie (fără taxă)

•
•
•

LICEUL TEORETIC
„GHEORGHE MARINESCU”
TÎRGU MUREȘ
ȘCOALA POSTLICEALĂ
SANITARĂ

•
•
•

•
•
•
Cea mai modernă bază materială
de instruire din județul Mureș! •
Corp Profesoral de elită în
domeniul formării asistenților
medicali din județul Mureș

Învățământ de stat sanitar
cu o tradiție de 71 ani!

•

BAZA MATERIALĂ

4 cabinete de specialitate
6 laboratoare moderne
5 săli pentru instruire
practică (demonstrație)
9 săli de cursuri teorie
sală de conferințe
bibliotecă
internat școlar propriu
modernizat
cantină școlară proprie

2 clase = 56 locuri
2 clase = 56 locuri
1 clasă = 28 locuri

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PARTENERIATE

Spitalul Clinic Județean
Spitalul Clinic Județean de
Urgență Mureș
Direcția de Sănătate
Publică Mureș
Ordinul Asistenților
Medicali Generaliști Mureș
Colegiul Farmaciștilor
Centre medicale din
Tîrgu Mureș
Universitatea de Medicină
și Farmacie
Universitatea Petru Maior
Instituții de profil din țară
și străinătate

Pentru performanță și o pregătire temeinică, alege corect!
LICEUL TEORETIC „GHEORGHE MARINESCU” TÎRGU-MUREȘ - ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ
Unitate de învățământ de stat
Str. Gheorghe Marinescu Nr. 15, cod postal 540142 tel. 0365.882.498, fax: 0365.882.498
e-mail: sanitarms@yahoo.com, pagina web: www.prosanitar.ro

ŞC OA L A P O S T LI C E A LĂ S A NI TA R Ă
“ E UGEN N I C OA R Ă “ D I N R E G H I N

ORGANIZEAZĂ ÎNSCRIERI PENTRU ANUL
ŞCOLAR 2019-2020 LA SPECIALIZĂRILE:
Asistent medical generalist - 60 locuri (cu plată)

Asistent medical de farmacie - 30 locuri (cu plată)
Asistent medical balneofiziokinetoterapie
şi recuperare - 30 locuri (cu plată)
Se pot înscrie absolvenţi de liceu
CU sau FĂRĂ DIPLOMĂ DE BACALAUREAT
Înscrierile vor avea loc la sediul şcolii din Cart. Mihai Viteazul în perioada:
01.06.2019 - 14.09.2019 - între orele 12:00 - 18:00 de luni până vineri
Documentele necesare înscrierii :
• Certificat de absolvire a liceului sau diploma de bacalaureat / adeverinţa de promovare a examenului
•
•
•
•
•
•
•

de bacalaureat - în original şi copie xerox
Foaie matricolă liceu - în original şi copie xerox
Certificat de naştere - în original şi copie xerox
Certificat de căsătorie (dacă este cazul) - în original şi copie xerox
Carte de identitate - în original şi copie xerox
Adeverinţă medicală - eliberată de medicul de familie cu precizarea “clinic sănătos” şi apt pentru
calificarea asistent medical, adeverinţa se depune şi la înscrierea în fiecare an de studiu
3 poze tip bulletin – ¾
Dosar plastic

Taxa de înscriere este de 200 LEI
Taxa de şcolarizare este de 2200 LEI / an, achitabilă în mai multe rate
– din care se achită 200 lei la momentul inscrierii.

INFORMAŢII:
Sediul şcolii - Municipiul Reghin, str. Republicii, nr. 12 (Cart. Mihai Viteazul)
Tel. 0265-513.600, 0745-112.827, 0741-125.778

Științescu-Richter pentru Chimie completează
Fondul Științescu Mureș
Echipa Științescu Mureș și Fundația Comunitară Mureș au lansat oficial Fondurile Științescu
Mureș 3.0 și Științescu-Richter pentru Chimie.
Este pentru prima oară când există un fond dedicat chimiei, în cadrul programului Științescu, iar
acest fapt se datorează companiei Gedeon Richter România, care și-a oferit sprijinul ca partener.
Fundația Comunitară Mureș a contribuit activ
în ultimii trei ani la creșterea interesului elevilor
pentru științele exacte, finanțând proiecte care
vizează implicarea activă a elevilor prin practică și experiment.
Științescu Mureș este cel mai mare fond de
finanțare pe domeniul STEM (Științe, Tehnologie, Inginerie, Matematică) din județul Mureș
și face parte dintr-o mișcare națională de reenergizare a educației STEM, care-i încurajează
pe cei pasionați să le arate copiilor - prin experiment, activități practice și joc - acea latură a
disciplinelor științifice care cu greu poate fi descrisă în manuale. Științescu, a cărui menire e
să-i ajute pe copii să descopere sensul ultim al
științelor, le oferă mentorilor - profesori, elevi,
studenți, profesioniști din toate domeniile - finanțări, resurse, îndrumare și sprijin.
Științescu este un program educațional implementat la nivel național de către Fundațiile
Comunitare, în parteneriat cu Federația „Fundațiile Comunitare din România“ cu sprijinul
Romanian-American Foundation și a unor finanțatori locali. Fundația Comunitară mobilizează resurse financiare locale de la donatori
individuali sau companii, iar grantul acordat de
RAF (Romanian-American Foundation dulbează sumele atrase din comunitate. Științescu

Gimnazială „Florea Bogdan“ Reghin), Minilaboratorul magic (desfășurat la Școala Gimnazială „Dr.
Bernády György“ Târgu-Mureș), Modelio (desfășurat la Liceul Vocațional de Artă Târgu-Mureș),
Modernizare cu 3D printing (desfășurat la Liceul
Tehnologic Electromureș - Târgu-Mureș), Monede
și zaruri măsluite (desfășurat la Colegiul Național
„Alexandru Papiu Ilarian“ Târgu-Mureș), PapiȘtii
- Spectacolul Științelor 2.0 (desfășurat la Colegiul
Național „Alexandru Papiu Ilarian“ Târgu-Mureș)
și Robotică și echipamente electronice programabile (desfășurat la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas“
Târgu-Mureș).
este implementat în Mureș de către Fundația
Comunitară Mureș împreună și în acord cu
parteneri locali, iar granturile (fonduri nerambursabile) sunt acordate educatorilor, organizațiilor neguvernamentale, grupurilor de inițiativă, persoanelor fizice, stundeților pentru
inițiative locale inovative destinate educației în
domeniul științelor.

Ediția 2017-2018, un bilanț
pozitiv
Sándor Gál, director executiv al Fundației Comunitare Mureș, a făcut o prezentare a edițiilor
anterioare ale Fondului Științescu, subliniind
dezvoltarea lor continuă.
Astfel, cea de-a doua ediție a Fondului Științescu a beneficiat de o finanțare de 105.000
lei, având parte de contribuții proprii în valoa-

re de 102.721,45 lei. Au fost implicate 26 de
școli, 105 elevi au făcut parte din proiect, iar
numărul beneficiarilor direcți a fost de 1.282.
În cadrul celei de-a doua ediții au fost finanțate
14 proiecte: Aplicații ale științelor și tehnologiei în
alimentație (desfășurat la Școala Gimnazială „Iuliu
Grama“ Chiheru de Jos-Chiorean, Școala Gimnazială Solovăstru, Liceul Tehnologic „Petru Maior“
Reghin - responsabil de activități experimentale),
Arduino și Raspberry Pi - platforme de programare
(desfășurat la Colegiul Național „Unirea“), Biotech
II (desfășurat la Liceul Tehnologic nr. 1 Luduș),
ECDL - 3D Printing (desfășurat la Colegiul Național
„Unirea“), Educație prin experimente (desfășurat
la Liceul Tehnologic „Petru Maior“ Reghin), Lego
Challenge I Jucării STEM pentru îmbogățirea cunoștințelor școlare (clasele primare) (desfășurat
la Școala Gimnazială „Dacia“ Târgu-Mureș), Micii
Radioamatori (desfășurat la Liceul Tehnologic nr. 1
Luduș), Minerale, roci, fosile (desfășurat la Școala

Performanța costă
Cristian Man, coordonator Științescu Mureș,
a declarat că vrea să continue acest demers
educativ, dar că sprijinul financiar este esențial
și că va căuta în continuare surse de finanțare.
„Noi ne dorim foarte mult să continuăm Fondul
Științescu. Am avut un parteneriat cu Fundația Româno-Americană pe trei ani care tocmai
acum se încheie. Va urma o evaluare în această
vară a programului la nivel național și nu știm
încă dacă ei se vor implica mai departe, dar noi
vrem să continuăm. Până acuma, jumătate din
banii pe care îi adunam era de la ei, iar noi trebuia să venim cu încă jumătate de la companiile
din județul Mureș. Acum, dacă vrem să continuăm, pentru anul următor va trebui să adunăm
toți banii de la companii, ceea ce ar însemna
cel puțin 100.000 lei“, a specificat Cristian Man.
Andrei VORNICU
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Durkopp Alder România investește în pregătirea tinerilor

Dukopp Adler România este o companie mureșenă
care investește mult în pregătirea tinerilor absolvenți.
Firma, cu sediul în Sângeorgiu de Mureș, face anual,
în funcție de necesități, cursuri de calificare și recalificare, iar diplomele sunt recunoscute la nivel european. Ce reprezintă Durkopp Adler pentru economia
județului Mureș și ce le oferă firma persoanelor care
aleg o carieră în această companie, am aflat de la
managerul și administratorul Johann Hermann.
Rep: Cum abordează Durkopp Adler problematica recrutării forței de muncă?
Johann Hermann: Încă de la începutul activității sale în România, Durkopp Adler s-a implicat activ în formarea și perfecționarea forței de muncă, în special a tinerilor. În acest sens, oferim
permanent locuri de practică, joburi de vacanță sau chiar part
time Jobs pentru tineri. Pentru că de mai mulți ani școlile profesionale au dispărut, Durkopp Adler se implică în pregătirea personalului prin cursuri de calificare și recalificare, oraganizate de
noi, în colaborare cu Ministerul Muncii și Ministerul Educației.
Angajații companiei pot astfel să se specializeze pe anumite

meserii și să obțină diplome recunoscute la nivel european.
Programele cuprind aproximativ 720 de ore de calificare, întinse pe o perioadă de 6 luni. În funcție de necesitățile companiei și de numărul de cursanți, sunt organizate una sau două
sesiuni/an. Cursanții sunt pregătiți atât teoretic, cât și practic,
o parte din pregătire fiind făcută în timpul orelor de lucru, iar
restul în fara programului.
Deși majoritatea celor care optează pentru cursuri de calificare
sunt tineri, în program poate intra oricine, indiferent de vârstă.
Rep. Pentru ce meserii faceți cursuri?
Johann Hermann: În general organizăm cursuri de calificare
pentru lăcătuși, operatori cnc (freză sau strung), programatori.
Pregătirile sunt făcute atât cu lectori proprii, cât și cu lectori
invitați.
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 etc.
Studenților le oferim posibilitatea de a lucra în cadrul companiei

Vajda Ibolya: La ora actuala numărul mediu de angajati este de 380. Fluctuația forței de
muncă este de aproximativ 10% în productie. În zona administrativă, personalul este de
ani de zile stabil.
Angajații noștri au acces la tehnologie performantă, au posibilitatea de a se dezvolta profesional și de a lucra în condiții de muncă foarte bune. Creșterea volumului de producție
și vânzări le-a adus angajaților o serie de premii și bonificatii, acordăm tichete de masă
și cadou, femeilor și copiilor minori ai angajaților li se acordă premii conform legislației în
vigoare. Decontăm abonamentele de călătorie la și de la locul de muncă, acordăm ajutoare pentru nașterea copiilor angajaților nostri, pentru intervenții chirurgicale sau cazuri
de deces în familie. De asemenea, asiguram posibilitatea de efectuare a unor controale
medicale periodice și preventive.
Vajda Ibolya, Finance Manager în cadrul Durkopp Adler România

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 România. 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 de succes în Durkopp Adler România.
A consemant Florin Marcel Sandor

Durkopp Adler România este o importantă investiție germană în județul Mureș, cu o pondere importantă pe piața producției premium de mașini de cusut.
La fabrica din Sângeorgiu de Mureș sunt produse piese de schimb pentru mașini de cusut,
subansamble, automate, dar și sisteme de transport.
Mare parte din parcul de mașini al fabricii este bazat pe mașini comandă numerică. Întreaga fabrică este legată intranet prin fibră optică, în așa fel încât transmisa de date de
la programator la mașinile de prelucrare, de la cele de prelucrare la mașina de măsurat
automată tridimensională, etc, să poată fi făcute optim, cu maximă eficiență.

SC Dürkopp Adler SRL,

cu sediul în Sângeorgiu de Mureș
str. Agricultorilor nr. 12,

cu sediul in Sângeorgiu de Mures
str. Agricultorilor nr. 12,

Ingineri tehnologi

Rep: Ce își propune Dürkopp Adler pentru acest an?
Johann Hermann: Desi parcul de mașini, la ora actuala este, în
proporție de peste peste 80 % nou, vom acorda încontinuare o
mare atenție segmentului de investiții. Ca în fiecare an, și anul
acesta vom investi în utilaje noi și sperăm să finalizăm lucrările
la noua hală de producție, care se întinde pe ca. 2000 m² . De
asemenea, cum spuneam mai devreme, continuăm să investim
în oameni, în calificarea forței de muncă.

Despre Durkopp Adler

SC Dürkopp Adler SRL,
Angajează:

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.

Angajează:

Personal pentru postul Operator CNC, Lăcătuș și
Sculer matrițer

Cerinţe:
- Studii superioare profil TCM,
- Bune cunostinte de mecanică și desen tehnic/prelucrări mecanice/toleranțe
- Bune cunostințe de tehnologii
- Cunoaștere limba germană, engleză,

Cerinţe:
- Dorinta de a învăța;
- Seriozitate, punctualitate, flexibilitate;
- Cursurile de specialitate reprezintă avantaj.

Oferim:
- Salariu atractiv (conf. fișă de evaluare personală)
- Transport asigurat
- Tichete de masă
- Mediu de lucru motivant şi profesionist într-o companie multinaţională.

Oferim:
- Formare profesională la locul de muncă,
- Salariu atractiv (conf. fișă de evaluare personală)
- Transport asigurat
- Tichete de masă
- Mediu de lucru motivant şi profesionist într-o companie multinaţională.

Informaţii suplimentare la telefon 0265208307, scrisorile de intenţie si CV-urile se depun la sediul
firmei sau
e-mail: office@duerkopp-adler.ro. ; sau personal@duerkopp-adler.ro

Informaţii suplimentare la telefon 0265208307, scrisorile de intenţie si CV-urile se depun la
sediul firmei sau
e-mail: office@duerkopp-adler.ro. ; sau personal@duerkopp-adler.ro
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Aproape totul despre Bacalaureat 2019
Începând cu data de 11 martie, în unitățile școlare preuniversitare mureșene vor începe primele etape de examene naționale.
În perioada 11-22 martie vor avea loc simulările la Evaluarea
națională, urmând ca în perioada 18-29 martie să aibă loc simulările la examenul de Bacalaureat.
Prof. Ioan Macarie, inspector şcolar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș a oferit mai multe informații
referitoare la programul simulărilor.
„În ceea ce privește simularea la examenul de Evaluare națională, în clasa a VII-a s-au înscris 5115 elevi, în clasa a VIII-a
s-au înscris 4918 elevi, însumând un total de 10 033 de elevi.
Aceștia vor susține simularea la examenul de Evaluare națională în 118 unități școlare considerate centre de examene, cu
aceleași rigori ca și când ar fi un examen național cunoscut
până acum de toți elevii”, a declarat prof. Ioan Macarie.
În ceea ce privește calendarul la Evaluarea națională, în 11
martie va avea loc examenul la Limba și literatura română, în
12 martie va urma examenul la Matematică, iar în 22 va avea
loc afișarea rezultatelor. Notele nu se vor trece în catalog, decât
la solicitarea expresă a părinților și copiilor, dar ele vor constitui
un element de analiză foarte serioasă la nivelul catedrelor și al
ședințelor cu părinții.

În ceea ce privește examenul de Bacalaureat, în clasa a 11-a
s-au înscris 3.439 de elevi, în clasa a 12-a s-au înscris 3.284
elevi, urmând ca un total de 6.723 de elevi să susțină simularea
la examenul de Bacalaureat, în 33 de licee.
Prima probă va avea loc în 18 martie, la Limba și literatura română, în 19 martie va urma simularea la limba maternă, în 20
martie va avea loc proba obligatorie a profilului, în 21 martie va
avea loc susținerea probei la alegere, în funcție de profil, și în
29 va avea loc afișarea rezultatelor.

Mesaj de încurajare
Prof. Ioan Macarie a transmis un mesaj de încurajare și de responsabilizare tuturor celor care vor susține simulările examenelor de Evaluare națională și Bacalaueat.
„Le transmit copiilor un mesaj de încredere totală că școala
este alături de ei. Bineînțeles că mesajul meu se referă și la
un îndemn cald de a susține aceste probe într-un mod foarte
serios, conștient și responsabil. Pentru cei de clasa a VII-a și
a XI-a va fi un examen de simulare care va scoate în evidență
familiarizarea elevilor cu sistemul de evaluare, iar pentru cei de
clasa a VIII-a, respectiv a XII-a, va trebui să fie un semnal clar

de alarmă privind pregătirea lor care trebuie să fie constantă
pentru a obține rezultate bune. Eu le doresc tuturor succes, indiferent că este simulare sau că este examen de maturitate sau
de Evaluare națională“, a transmis inspectorul şcolar general.
Andrei VORNICU

Calendarul examenului de Bacalaureat 2019
Sesiunea iunie - iulie

Soluționarea contestațiilor

preşedintele comisiei calculează nota finală
din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor
două note - valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale fără rotunjire, a celor
două note - valori centrale. Media rezultată
reprezintă nota finală pe care o trece pe lucrare şi semnează.
Conform alineatului 3, în cadrul etapei de
soluţionare a contestaţiilor, după încheierea
evaluării lucrărilor, nota finală se calculează
cu respectarea prevederilor alineatelor 1 şi
2. În situaţia în care, după desecretizarea lucrării, se constată o diferenţă de notare mai
mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus,
între nota de la evaluarea iniţială şi cea de
la contestaţii, lucrarea se resecretizează şi
este transmisă spre a fi reevaluată altor doi
profesori evaluatori. Nota finală, ca urmare a
reevaluării în etapa de soluţionare a contestaţiei, este calculată cu respectarea prevederilor alineatelor 1 şi 2

Sesiunea august - septembrie

Măsuri drastice anti-fraudă

ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor,
pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare
cu alţi candidaţi/asistenţi din centrul/centrele de
examen sau cu exteriorul.
Încălcarea regulilor menţionate la alineatele 3
și 4 va fi considerată tentativă de fraudă, iar
candidaţii respectivi nu mai pot participa la
probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi
din examen“, fără posibilitatea recunoaşterii,
în sesiunile următoare, a notelor la probele
promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, se menționează în alineatul 7
al articolului 13. Aceşti candidaţi nu mai au
dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul
celor două sesiuni la care candidaţii „eliminaţi
din examen“ nu mai au dreptul de a participa
se face fără luarea în considerare a sesiunii
speciale a examenului de bacalaureat.

În perioada 27 - 31 mai va avea loc înscrierea candidaților la prima sesiune de examen,
urmând ca în 31 mai să aibă loc încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a.
În perioada 3 - 4 iunie va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală
în limba română (Proba A).
În perioada 5 - 6 iunie va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală
în limba maternă (Proba B).
În datele de 7, 10 și 11 iunie va avea loc evaluarea competențelor digitale - proba D (Candidații de altă confesiune decât cea ortodoxă, care, în data de 10 iunie 2019, sărbătoresc
Rusaliile, pot fi programați pentru susținerea probei D în datele de 7 și 11 iunie 2019).
În perioada 12 - 13 iunie va avea loc evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de
circulație internațională (Proba C).
În data de 1 iulie va avea loc proba scrisă la Limba și literatura română (proba E.a).
În data de 2 iulie va avea loc proba scrisă la Limba și literatura maternă (proba E.b).
În data de 3 iulie va avea loc proba scrisă obligatorie a profilului (proba E.c).
În data de 4 iulie va avea loc proba la alegere, varianta scrisă, a profilului și specializării
(proba E.d).
În data de 8 iulie se vor afișa rezultatele (până la ora 12.00) și se vor depune contestațiile
(între orele 12.00 - 16.00).
În perioada 9 - 12 iulie se vor rezolva contestațiile.
În data de 13 iulie se vor afișa rezultatele finale.

În intervalul 15 - 19 iulie va avea loc înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen.
În data de 26 iulie va avea loc înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigențe.
În data de 21 august va avea loc proba scrisă la Limba și literatura română (proba E.a).
În data de 22 august va avea loc proba scrisă la Limba și literatura maternă (proba E.b).
În data de 23 august va avea loc proba obligatorie, varianta scrisă, a profilului (proba E.c).
În data de 26 august va avea loc proba la alegere, varianta scrisă, a profilului și specializării
(proba E.d).
În datele de 27 și 28 august va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare
orală în limba română (proba A).
În data de 29 august va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în
limba maternă (proba B).
În datele de 30 august și 2 septembrie va avea loc evaluarea competențelor digitale (proba D).
În perioada 2 - 3 septembrie va avea loc evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de
circulație internațională (proba C).
În data de 3 septembrie se vor afișa rezultatele la probele scrise (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor (între orele 12.00 - 16.00).
În perioada 3 - 6 septembrie se vor rezolva contestațiile.
În data de 7 septembrie se vor afișa rezultatele finale.

În articolul 11, alineatul 1, se face menționarea: În procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a contestaţiilor, după
validarea finalizării evaluării de către cei doi
profesori evaluatori, în cazul în care diferenţa
dintre notele celor doi evaluatori este de cel
mult un punct, este calculată nota finală, ca
medie aritmetică cu două zecimale a notelor
acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul de bacalaureat.
În alineatul 2 se precizează că în cazul în
care diferenţa dintre notele acordate de cei
doi profesori evaluatori este mai mare de 1
punct, acestea nu se transcriu pe lucrare şi
se procedează astfel: preşedintele comisiei
nominalizează alţi doi profesori evaluatori
pentru recorectarea lucrării; după finalizarea recorectării lucrării, notele acordate de
fiecare din cei patru evaluatori se trec pe
lucrare şi se semnează de către evaluatori;

Conform alineatulului 3 din articolul 13, li se
interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor,
în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte,
în penare şi altele asemenea sau în băncile în
care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel
de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri,
formulare, memoratoare, notiţe, însemnări,
rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi
etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea
subiectelor. În alineatul 4 al aceluiași articol se
face următoarea precizare: se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor,
în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte,
în penare şi altele asemenea sau în băncile în
care sunt aşezaţi în sălile de examen, telefoane
mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite
conectarea la internet/la reţele de socializare, ce
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Vida Gábor, întâlnire cu elevii de la „Gheorghe Șincai”

Profesoara Simon Erika (stânga) a apreciat
oportunitatea întâlnirilor dintre scriitor și elevii ei
Vida Gábor a susținut trei ore de literatură
maghiară contemporană pentru elevii din trei
clase ale Liceului Tehnologic „Gheorghe Șincai“. Întâlnirea scriitorului cu elevii a avut loc
joi, 7 martie, la clase ale doamnei profesoare
de Limba și literatura maghiară Simon Erika.
În perioada februarie-mai, zece scriitori se vor
întâlni cu elevi din șase licee din Târgu-Mureș.
Fiecare autor va conduce minim trei ore de literatură contemporană. Proiectul „Scriitori la
școală” este desfășurat de Asociația Podium,
printr-o cofinanțare din partea Administrației
Fondului Cultural Național (AFCN), cu sprijinul companiei Reea, sponsor „hardcover” al
proiectului și al jurnalistei Ligia Voro, sponsor
„paperback”.
Autorii care au acceptat invitația Asociației Podium sunt: Tudor Ganea, Márton Evelin, Elise
Wilk, Gabriela Feceoru, Kali Ágnes, Vida Gábor,
Alex Văsieș, Marin Mălaicu-Hondrari, Demény
Péter și László Noémi.
Până în prezent au participat la întâlniri cu liceeni scriitorii Gabriela Feceoru, Demény Péter
și Elise Wilk.

Romancier, traducător,
clasicist
Vida Gábor s-a născut în localitatea Chișineu-Criș în data de 4 martie 1968. A absolvit Facultatea de Litere a Universității

Elevii au fost la prima lor întâlnire
cu un scriitor, la școală

„Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca, secția Maghiară-franceză (promoția 1994). Din 1994
este redactorul rubricii de proză a revistei literare Látó din Târgu-Mureș. A publicat numeroase romane, majoritatea la Editura Magvető
din Budapesta, una dintre cele mai prestigioase edituri din Ungaria. Modelele sale literare
sunt scriitori clasici precum Platon, Mór Jókai
sau Kálmán Mikszáth.
Vida Gábor a tradus în maghiară romanul lui
Eugen Uricariu, „Așteptându-i pe barbari“
(„Barbárokra várva“).
A fost distins cu numeroase premii, dintre care
amintim Premiul Arany János (2005) și Premiul Déry Tibor (2017).

Depășirea unor limite
„Deși am a diplomă de profesor (maghiară-franceză), nu am lucrat deloc în învățământ
pentru că din copilărie am avut un handicap
serios: mă bâlbâiam. Era foarte dificil pentru
mine să apar în public și să țin o oarecare
conferință sau un discurs. În tinerețe credeam
că literatura, scrisul mă vor scăpa de aceste
situații dificile și jenante. Dar nu a fost așa, a
trebuit să depășesc handicapul meu, am lucrat foarte mult și, să nu mă fac de râs în fața
publicului, am nevoie de o pregătire mentală
specială. Copiii sunt mai îngăduitori decât
adulții. Deci școala, grupurile de copii reprezintă o provocare pentru mine. De multe ori

Vida Gábor a vorbit dezinhibat despre viața
și activitatea sa literară

am impresia că nu elevii din clasele de filologie
sau științe umane sunt cei mai atenți. Acești
elevi au fost surprinși, uimiți pur și simplu de
ceea ce le povesteam, literatura pentru ei n-a
mai fost ceva îndepărtat și de neînțeles, părea
ceva omenesc. Cel puțin asta am simțit eu.
Acești copii nu citesc deloc. Dar cine știe...“
Până la participarea în cadrul proiectului „Scriitori la școală“, singura activitate pedagogică a
lui Vida Gábor a fost coordonarea unul workshop literar la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”. În
acest fel, întâlnirea cu elevi de liceu și susţinerea unor ore de literatură a însemnat și pentru
dânsul o experienţă aparte.
La cele trei ore au participat elevii din clasa
a XII-a D, specializarea tehnician proiectare
CAD, apoi câte o clasă de a XI-a, respectiv a
XII-a, specializarea organizator banqueting.

O experiență memorabilă
Invitatul a relatat cu o sinceritate remarcabilă
despre unele aspecte ale vieţii personale, povestea devenirii lui ca scriitor, rolul limbii materne și a limbilor străine în formarea intelectuală,
despre relaţia dintre autorii clasici și contemporani, inclusiv propriile modele literare.
După cum a declarat profesoara Simon Erika,
„astăzi a fost implinită o dorinţă veche a elevilor din liceu, care doreau să se întâlnească cu
un scriitor contemporan, fiind curioși dacă și
cum se poate câștiga un grup cât mai mare de

cititori, care sunt secretele popularităţii.“
Doamna profesoară a considerat că este un
privilegiu ca elevii să aibă șansa de a cunoaște autorii literari în mod direct, nu ca pe niște
artiști retrași în propriul turn de fildeș, nici așezați pe vreun piedestal, ci în ipostaza lor reală,
fiind personalităţi autentice, directe, abordabile, care la rândul lor au fost marcaţi de unele
experienţe cotidiene în copilărie și au devenit
scriitori de succes și oameni veritabili.
„Rezumând impresiile elevilor, se poate afirma
că această întâlnire a avut doar repercusiuni
pozitive și s-a dovedit a fi o experienţă memorabilă“, a declarat Simon Erika.

Vor urma scriitorii Kali
Ágnes și Tudor Ganea
În continuare, poeta Kali Ágnes va vorbi despre literatura maghiară contemporană la Liceul
Teoretic „Bolyai Farkas” în 27 martie, iar prozatorul Tudor Ganea va ține ore de literatură
română contemporană la Liceul Vocațional de
Artă în 2 aprilie.
Partenerii Asociației Podium în cadrul proiectului „Scriitori la școală” sunt: Inspectoratul
Școlar Județean Mureș, revista Vatra și revista
Látó, iar parteneri media sunt Radio Guerrilla,
cotidianul Zi de Zi, Erdély TV și Radio TârguMureș.
Andrei VORNICU

„Distruge zidul indiferenţei! Traficul de persoane poate fi prevenit!”
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) a
lansat, recent, campania de prevenire a traficului de persoane
în scopul exploatării sexuale „Distruge zidul indiferenţei! Traficul de eprsoane poate fi prevenit!”. Campania se va derula în
perioada februarie - septembrie 2019 şi are următorii parteneri
instituţionali: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educaţiei
Naţionale, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Asociaţia
Ecumenică a Bisericilor din România - AIDRom, Asociaţia eLiberare şi Fundaţia World Vision România.

Activităţi de prevenire
în unităţi de învăţământ
Centrul Regional ANITP Târgu-Mureş va implementa, la nivelul judeţelor de competenţă, informaţiile acestei campanii prin
activităţi de prevenire adresate grupului ţintă şi publicului larg,
atât în mediul urban, cât şi în mediul rural.
„Vor fi vizate unităţi şcolare, universităţi, şcoli postliceale, dar
şi specialişti care vor fi în măsură să disemineze aceste informaţii, dar şi să identifice şi să refere spre instituţii specializate
posibile victime ale acestui tip de exploatare. Avem în vedere, în
acest sens, convocarea membrilor echipelor interinstituţionale
din judeţele Mureş şi Harghita, specialişti ai Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Mureş, poliţişti şi jandarmi, care vor intra în
posesia unor materiale de campanie care pot fi folosite în activitatea proprie. Prin aceste acţiuni, specialiştii noştri urmăresc
creşterea gradului de informare şi conştientizare a populaţiei în

Obiectivele campaniei:

ansamblu şi a grupurilor de risc, privind implicaţiile traficului de
persoane”, au transmis reprezentanţii ANITP, prin intermediul
unui comunicat de presă.
Mesajul campaniei, „Cererea de servicii sexuale conduce la
creşterea victimizării. Folosirea serviciilor unei victime a traficului de persoane este pedepsită de lege”, se regăseşte înscris
pe toate materialele realizate care vor ajunge la grupul ţintă,
constând în pliante, pixuri, umbrele, tricouri, stickuri, afişe, rucsacuri, căni termoizolante, etc.
„Specialiştii noştri au convingerea că în urma acestor activităţi
şi a implicării unor parteneri instituţionali locali, rezultatele se
vor concretiza în reducerea numărului de victime exploatare sexual înregistrate la nivelul ariei de competenţă şi o comunitate
mai informată, deci mai puţin vulnerabilă în faţa acestui fenomen”, au mai precizat reprezentanţii ANITP.
Sandu TUDOR

- Creşterea gradului de conştientizare în rândul persoanelor vulnerabile cu privire la traficul de fiinţe umane;
- Informarea şi sensibilizarea populaţiei privind implicaţiile
traficului de persoane, în vederea reducerii cererii din perspectiva exploatării sexuale
creşterea gradului de implicare a misiunilor diplomatice
ale României în informarea cetăţenilor români cu privire la
riscurile asociate traficului de persoane;
- Informarea instituţiilor şi organizaţiilor implicate în prevenirea şi combaterea traficului de persoane privind dimensiunea şi formele de manifestare ale acestui fenomen;
- Creşterea implicării în activităţile de prevenire a multiplicatorilor de opinie, în vederea reducerii numărului de informaţii inexacte şi ambigue referitoare la unele aspecte ale
traficului de persoane transmise publicului.

Publicul ţintă:

- Tinere cu vârsta cuprinsă între 10 şi 25 de ani, aflate în
situaţie de risc
persoane fizice şi juridice susceptibile să utilizeze serviciile
unei victime a traficului de persoane exploatate sexual;
- Reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor implicate în
prevenirea şi combaterea traficului de persoane;
- Multiplicatori de opinie (ex. mass-media);
- Publicul larg.

23
„Agricultura şi comunitatea mea”,
la Colegiul Agricol „Traian Săvulescu
Ghidul absolventului
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Complexul de inferioritate al elevului de
la școlile tehnologice este o realitate pe
care a confirmat-o un fost absolvent al
Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” din
Târgu-Mureș, Nicu Bumb, cel care a făcut
cunoscute lumii produsele lactate românești de la Ibănești, inclusiv deja celebra
telemea.

Sfaturi utile pentru elevi
Nicu Bumb a vorbit, zilele trecute, participanților la proiectul ”Agricultura și comunitatea
mea” în care elevii școlii târgumureșene au
prezentat idei de afaceri privind valorificarea
potențialului agricol din comunități. Omul de
afaceri a lansat părinților apelul de a nu ignora
pregătirea practică a copiilor lor, înscriindu-i
la liceele tehnologice care, spre deosebire de
cele teoretice, le oferă o calificare și șanse mai
mari de a avea locuri de muncă. Nicu Bumb a
relevat aspectul oarecum nefiresc al competiției dintre liceele teoretice și cele tehnologice,
unde se presupune că vin elevi mai slabi.
”Chiar rog copiii să urmeze un liceu industrial,
fiindcă la absolvire vor avea cu siguranță locuri
de muncă. Păi termini un liceu care nu-ţi oferă
nimic, care dacş nu faci o facultate și dacă nu
te implici rămâi fără un loc de muncă. Însă la
liceele agricole, liceele tehnologice, dacă te implici pe perioada celor patru ani sunt mulți antreprenori în domeniile agriculturii, zootehniei și
industriei alimentare care caută forță de muncă, pentru că părinții nu-și trimit copilul la liceu tehnologic, la profesională”, a declarat Nicu
Bumb, care crede că printre puținele șanse ale
românilor de a reuși pe piață sunt agricultura,
zootehnia și industria alimentară, subliniind că
”altceva nu mai avem, totul e vândut”.

Proiectul este derulat de Colegiul Agricol „Traian Săvulescu”

11 echipe participante
Așadar, Colegiul Agricol târgumureșean a găzduit, pentru al doilea an consecutiv, proiectul
„Agricultura și comunitatea mea” în care elevii
au prezentat idei de afaceri de valorificare a
potențialului agricol din comunități.
Directorul adjunct, Diana Cosma Matei, a spus
explicat că cele 11 echipe participante au demonstrat să se poate depăși prejudecata că
elevii de la liceele tehnologice nu pot reuși în
afaceri.
”Sunt elevii noștri din clasela a IX-a și a XI-a,
la specializările tehnician activități economice.
Mă bucură faptul că elevii de la profilul economic își găsesc legătura cu domeniul agricol. Au
reușit să depășească bariera aceastal că sunt
elevi la colegiul agricol, și au găsit idei prin
care pot să investească. Din păcate, încă mai
avem de lucru la această mentalitate, pentru
că mulți elevi și părinți consideră că nu prea ai
o șansă dacă ești la colegiul agricol”, a explicat
Diana Cosma Matei.

Idei de afaceri
promițătoare
Una dintre cele mai interesante idei prezentate
la seminarul de afaceri al elevilor a venit de la
echipa care propune transformarea alimentelor aruncate în îngrășământ.
Elevi în clasa a XI-a, Marius din Ernei și Sergiu
din Gornești spun că orășeanului i se pot pune
la dispoziție mici suprafețe de pământ pe care
le cultivă cum dorește iar îngrășământul este
format tocmai din acele alimente reciclate.
”Vrem să educăm lumea, să nu mai arunce
mâncarea degeaba, pentru c asta devine o
problemă din ce în ce mai mare. De sărbători cumpărăm alimente și cam jumătate o
aruncăm. Noi vom face centre de colectare a
alimentelor neconsumate și o transformăm în
îngrășământ. Pentru asta avem nevoie de pământ, de sere, iar oamenii, mai ales de la oraș
vor veni la noi să și cultive propriile legume.
Noi venim și cu unelte, semințe și îngrășământul reciclat”, au explicat tinerii.

Reprezentantul organizatorilor, Asociația ”Junior Achievement România”, Larisa Panait, a
explicat că prin acest proiect elevii își exersează și își dezvoltă competențele antreprenoriale, pregătindu-se să devină mici fermieri, iar
ideile prezentate s-au referit, printre altele, la
apicultură, machiaje bio, brutărie, aranjamente florale sau reciclare a alimentelor care se
aruncă. În caravana națională ” Agricultura și
comunitatea mea”, Larisa Panait nu a prea remarcat idei de afaceri ale tinerilor care să se
refere la protecția mediului.
”În fiecare liceu au fost echipe formate din
6 - 12 elevi, aceștia și-au făcut idei de business, și sunt localități în care chiar au început
să realizeze practic aceste afaceri. Unii elevi
cultivă legume în seră, alții aranjamente florale
și le vând mai departe, o altă echipă produce
miere. Noi asta dorim, ca în fiecare liceu să
găsim acei elevi care să-și înființeze ideile lor
de afaceri și ca la 15-16 ani să facă și bani
din asta. În ideile copiilor nu am văzut până
acum, partea aceasta de protecție a mediului,
doar faptul că elevi s-au gândit la afaceri care
conțin produse bio”, a declarat Larisa Panait.
În acest an, proiectul de anvergură națională implică, sub denumirea de „Agribusiness
în școală“, aproape 900 de elevi din 12 licee
agricole din țară, iar cele mai bune idei de afaceri sunt ajutate să devină realitate. Caravana
”Junior Achievement România” și-a început
turneul în 19 februarie în Sibiu, și se încheie în
7 martie la colegiul agricol din Geoagiu. Ideea
este, a subliniat Larisa Panait, să se încurajeze pregătirea tinerilor pentru a deveni antreprenori în agricultură, domeniu ce poate oferi
locuri de muncă pentru un număr mare de persoane cu studii medii.
V. OANCEA

Antonia Vig, olimpică la limba engleză şi limba şi literatura română

„Trebuie să te bucuri de experiența oferită, nu doar de nota finală!”
Rep.: Cum arată o zi obișnuită din viața ta?
A.V.: În fiecare zi caut să îmbin utilul cu plăcutul, ceea ce am de
făcut pentru școala cu pregătirea pentru olimpiadă, hobby-urile
și prieteniile mele.

Antonia Vig este elevă în clasa a X-a la Colegiul Național „Alexandru Papiu-Ilarian” din Târgu-Mureş. Dintotdeauna a fost o
fire artistică și au fascinat-o limbile română și engleză, ceea ce
a și determinat-o să participe la olimpiadele respective. Astfel,
în clasa a IX-a a participat la faza națională a olimpiadei de
limbă engleză unde a obținut locul III, și tot pe clasa a IX-a s-a
calificat, pentru al treilea an la rând, la faza națională a olimpiadei la limba română.
Am stat puțin de vorbă cu ea să aflăm care îi sunt pasiunile,
cum arată o zi obișnuită din viața unei tinere silitoare și cum
poate ajunge orice elev olimpic.
Reporter: Când ți-ai descoperit pasiunea pentru limba română? Dar engleză?
Antonia Vig: Mereu am învățat cu plăcere la cele două materii,
însă mi-am descoperit adevărata pasiune când am început să
scriu compuneri în limbile respective, să descopăr frumusețea,
ineditul și libertatea în literatură.

Programei școlare i-ar folosi mai
multă diversitate
Rep.: Care sunt cărțile tale preferate?
A.V.: Cărțile mele preferate sunt „Crimă și pedeapsă” de Feodor Dostoievski, „Lolita” de Vladimir Nabokov și „Powershift”
de Alvin Toffler.

Parcursul este la fel de important
ca și rezultatul

Antonia visează să ajungă la facultate
în Marea Britanie
Rep.: Crezi că sunt cărți care ar trebui scoase din programa școlară și înlocuite cu altele?
A.V.: Nu cred că ar trebui scoase anumite titluri din programă,
însă ar fi ideal ca aceasta să fie diversificată, să se poate plia
pe mai multe gusturi.
Rep.: Te-ai gândit deja la facultate sau ți-e departe gândul?
A.V.: Visul meu este să studiez dreptul în Anglia sau Scoția.

Rep.: Cum împaci viața de elev bun cu cea socială?
A.V.: În general încerc să mențin un echilibru între cele două,
pentru că nicio extremă nu este de dorit, însă sunt perioade,
mai ales cele de olimpiade, când viața școlară ocupă o pondere
mai mare. De asemenea, organizarea și eficiența sunt foarte
importante în a mă ajuta să mă bucur atât de partea socială,
cât și de cea academică.
Rep.: Ce recomandări ai pentru cei care și-ar dori să participe la olimpiade?
A.V.: Le-aș recomanda să participe în primul rând la olimpiadele
care le valorifică talentul și pentru care s-ar pregăti cu plăcere.
Totodată, e important să mențină o perspectivă de ansamblu
asupra acestor competiții, să se bucure de fiecare experiență
oferită, de lucrurile pe care le învață și de persoanele pe care
le vor cunoaște cu ocazia olimpiadelor, nu doar de nota finală.
A consemnat Elena POLEARUȘ
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Performanţă istorică
pentru olimpicii de la „Papiu”

The Sticker Laptop, proiect
marca tineri din Mureș

Radu vrea să schimbe mentalități
Prof. Cristina Someşan
În premieră pentru olimpiadele şcolare organizate în judeţul Mureş, toţi câştigătorii fazei judeţene la disciplinele Fizică şi Limba şi literatura română - Lectura ca abilitate de viaţă, sunt
elevi ai unei singure unităţi de învăţământ,
respectiv de la Colegiul Naţional „Alexandru
Papiu Ilarian” din Târgu-Mureş.

De la Fizică...
“Din ceea ce cunosc eu, până acum nu s-a
mai întâmplat ca tot lotul de liceu calificat la
etapa națională, să fie din aceeași școală.”, a
declarat prof. Cristina Someşan, directoarea
Colegiului Naţional “Alexandru Papiu Ilarian”
Târgu-Mureş, şi îndrumătoare a unuia dintre
elevii calificaţi la faza naţională a olimpiadei
de Fizică - Albert Győző-Előd (clasa a IX-a
F). Lotul care s-a calificat la Olimpiada Naţională de Fizică este întregit de următorii elevi:
Rareş-Felix Tudose (clasa a VI-a A, profesor îndrumător Claudia Sabău), Stelian Racoţi (clasa
a X-a B, profesor îndrumător Cristinel Codău),
Irina Vultur (clasa a XI-a A, profesor îndrumător

Monica Pop) şi Paul-Andrei Peţan (clasa a XII-a
B, profesor îndrumător Cristinel Codău).

... la Limba şi literatura
română
În ceea ce priveşte Limba şi literatura română,
şase din cei şapte elevi calificaţi la faza naţională a olimpiadei au fost pregătiţi de prof.
Raluca Marian.
La Limba şi literatura română, consemnăm
următorii performeri: Maria Moldovan (clasa a
VI-a A, profesor îndrumător Ana Stoica), Diana
Găbureac (clasa a IX-a A), Andreea Bumbac
(clasa a X-a A), Carmen-Maria Colceriu (clasa
a XI-a A) şi Denisa-Artemisa Chirteş (clasa a
XII-a C). Totodată, lotul de Limba şi literatura
română al Colegiului Naţional “Alexandru Papiu Ilarian” Târgu-Mureş, secţiunea Lectura
ca abilitate de viaţă, este completat de Diana
Moldovan (clasa a IX-a A) şi Andrada-Sorana
Legian (clasa a XII-a C).
A lex TOTH
A

Municipiul Târgu-Mureș nu duce lipsă de tineri
inventivi care au zeci de idei inovative și care vor
să pună osul la bătaie ca să-și atingă scopurile.
Unul dintre aceștia este Radu Ciurca, elev în
clasa a X-a Științe Sociale la Colegiul Național
„Alexandru Papiu-Ilarian”, în vârstă de doar 16
ani, care și-a dat seama că pentru a-și atinge
visul de a ajunge un antreprenor de succes,
are nevoie de un laptop performant.
Cum nu și-l permite, s-a gândit că o modalitate perfectă ar fi să găsească companii din
Târgu-Mureș, branduri cool, care l-ar ajuta cu
sponsorizarea, iar el îi va ajuta cu promovarea în rândul comunității tineretului din oraș,
mai ales că face parte din asociația #facem,
o asociație târgumureșeană care formează tineri curioși, puși pe treabă, pregătiți pentru a
schimba viitorul țării și al lumii.

E convins că îl așteaptă
un viitor strălucit
„Eu tot voiam să îmi iau un laptop de o grămadă de timp. Începusem în ianuarie să-mi
strâng bani pentru el și calculasem că în iulie
mi l-aș putea lua. Și totuși m-am gândit cât

de nebunească ar fi ideea ca luna asta să-mi
strâng toți banii pentru el. Ok, mișto, dar cum
fac asta? Şi într-o dimineață când eram și bolnav mă trezisem la 6 pe întuneric, mi-a venit
ideea asta cu companiile”, a spus Radu.
El nu stă degeaba și ca să arate că e pus pe
treabă, și-a făcut și site, www.thestickerlaptop.com. Acolo și-a transmis motivația, ce vor
primi companiile la schimb și tot acolo va expune proiectele la care lucrează.
„Pe laptop-ul meu o să se întâlnească toate
stickerele companiilor şi brand-urilor care îşi
dau seama că generaţia Z nu mai stă acasă şi
se uită la televizor. Eu sigur nu stau acasă şi mă
uit la televizor. Eu dau mâna cu oameni frumoşi
cu care împart acelaşi ţel, o comunitate mai
bună, oameni mai buni, o lume mai bună. Ideea
e că eu vreau să aduc cât mai multe brand-uri
cool în același loc și în același timp să-mi creez
niște conexiuni de lungă durată deoarece am
niște idei foarte ambițioase care necesită același fel de brand-uri. Pe scurt vreau ca The Sticker Laptop să fie o platformă de lansare a mea,
a unui tânăr care vrea multe lucruri într-o lume
a puținului”, a concluzionat Radu.
Elena POLEARUȘ

„O parte din viața ta!” - Zi de Zi online, peste 550.000 de vizualizări/lună
Înfiinţat în urmă cu aproape 15 ani, la data de 16 martie
2004, cotidianul Zi de Zi are ca slogan “O parte din viaţa
ta” şi reprezintă în prezent principala sursă de informare
din judeţul Mureş, fiind singura publicaţie mureşeană auditată de BRAT şi SATI.

636.095 de afişări, în ianuarie 2019
Cotidianul Zi de Zi online - www.zi-de-zi.ro - continuă trendul ascendent început în luna noiembrie 2018, când a depăşit
pragul de 600.000 de afișări lunare ale articolelor publicate,
înregistrând 622.954 de vizualizări, la mare distanţă de următoarele site-uri de ştiri din judeţul Mureş.
Un cuantum ridicat de cititori îl consemnăm la finele anului 2018 și în primele două luni ale anului 2019, perioadă în
care statisticile relevă următoarele cifre: decembrie 2018 - cu
572.965 de afișări, ianuarie 2019 - cu 636.095 de afișări, respectiv februarie 2019 - cu 584.764 de afişări.

Ştiri din toate domeniile
Site-ul Zi de Zi le propune internauţilor informaţii din toate domeniile, periodicitatea apariţiilor ştirilor fiind de minim 1 ştire/
oră, inclusiv la sfârşit de săptămână sau în zilele de sărbătoare.
În paginile Zi de Zi online se regăsesc articole de interes general, structurate pe diverse secţiuni precum: Politic, Eveniment,
Sănătate, Social, Învățământ, Editorial, Justiție, Sport, Cultură,
Administrație, Business, Agricultură etc.

Minim 200.000 de vizitatori unici/lună
În luna decembrie 2018, www.zi-de-zi.ro a avut 402.652 de
vizite, iar în lunile ianuarie 2019 şi februarie 2019 numărul de
pagini vizitate a fost de 435.885, respectiv 397.875, cifre care

reconfirmă poziţia de lider detaşat în ierarhia site-urilor de ştiri
din judeţul Mureş.
Totodată, site-ul Zi de Zi se află pe locul 1 şi în ceea ce priveşte numărul de vizitatori unici/lună, la mare distanţă faţă de
alte portaluri mureşene de ştiri: 206.826 în noiembrie 2018,
204.862 în decembrie 2018, 215.856 în ianuarie 2019 şi
201.873 în februarie 2019.

Peste 24.600 de like-uri, pe Facebook
Cotidianul Zi de Zi online este prezent şi pe reţeaua de socializare Facebook, cu un impact al postărilor de aproape 95.000
de accesări/săptămână și peste 24.600 de aprecieri ale paginii.

Pluritate de campanii de promovare
Într-un decor economico-social, politic și cultural în continuă
transformare, alături de informaţie, nevoia de publicitate este
esenţială pentru succesul în afaceri. Mijloacele de prezentare
și difuzare mass-media au cunoscut în ultimele două decenii o
dezvoltare fără precedent, astfel că este necesară pricepere și
puțin fler pentru a alege cele mai bune variante de promovare,
din multitudinea de oferte prezente pe piață.
De aceea, venim în întâmpinarea clienților noștri cu o pluralitate
de campanii de promovare și de consolidare a brandului, mare
publicitate prin bannere, advertoriale și articole sponsorizate. În
plus, oferim în paginile cotidianului opțiuni pentru publicarea de
anunțuri de mică publicitate, Adunări Generale ale Acționarilor,
licitații, convocatoare, anunțuri de mediu, anunțuri de angajare,
imobiliare, vânzări-cumpărări etc.

Proiecte şi ediţii speciale
Tabloul realizărilor publicației este completat de proiecte și

ediții speciale - în varianta mixtă, online și print - cu puternic
impact asupra publicului mureșean, dar nu numai, dintre care
enumerăm succint:
• Consumă produse locale Mureș;
• Ghidul absolventului de liceu;
• Gala aniversară Zi de Zi 15 ani;
• Ghidul absolventului de gimnaziu;
• Aniversări companii (15, 20, 25 ani de activitate);
• Ziua Mondială a Sănătății;
• Infrastructura din Mureș - CFR - Drumuri naționale și
autostrăzi;
• Zi de Zi Agro;
• Mureșul rezidențial etc.
Ediţia print se bucură concomitent de un trend pozitiv, cu peste
3.000 de exemplare/ediție. Printul Zi de Zi apare pe piaţă de
5 ori/ săptămână, de luni până vineri, şi oferă cititorilor ştiri,
articole şi alte genuri jurnalistice din domenii variate, cum ar
fi Administraţie, Politică, Social, Sport, Economic, Învăţământ,
Cultură, Sănătate şi Agricultură.
Succesul în afaceri depinde permanent de inspiraţia în alegerea
partenerilor de care ai nevoie în domeniul tău de activitate.
Ai nevoie de un partener de încredere? Ai nevoie de alegeri corecte și avantajoase zi de zi?
Alege Zi de Zi, online și print. Suntem „O parte din viața ta!”
Echipa Zi de Zi

