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UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR” 

 
 

 
 Fondată în 1960, ca Institut Pedagogic, s-a transformat ulterior în 
Institut de Subingineri, Institut de Învăţământ Superior (1990-1991), 
Universitate Tehnică(1991-1995), Universitatea din Târgu–Mureş (1995-1996), 
iar din 1996  poartă denumirea de Universitatea “Petru Maior”.  

Universitatea “Petru Maior” din Târgu-Mureş, componentă a 
sistemului educaţional din România, este instituţie de stat pentru instrucţie 
superioară şi cercetare, acreditată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 
Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică şi Guvernul 
României.  

A noua universitate din România semnatară a Declaraţiei de la 
Bologna, membră a Asociaţiei Internaţionale a Universităţilor, Universitatea 
“Petru Maior” din Târgu-Mureş dezvoltă parteneriate cu 42 de universităţi 
din Europa şi SUA, fiind o instituţie antreprenorială, cu o dinamică 
remarcabilă, deschisă spre nevoile de formare ale tuturor categoriilor de 
cetăţeni. 

 În conformitate cu Declaraţia de la Bologna, Universitatea “Petru 
Maior” vine în întâmpinarea candidaţilor cu o ofertă educaţională complexă, 
structurată în funcţie de cerinţele impuse de globalizarea pieţei muncii şi 
integrarea României în Uniunea Europeană. 

Universitatea  „Petru Maior” 
 şi-a reformat programele educaţionale în 2 cicluri de studii (de 3+2 ani, 

respectiv de 4+2 ani) oferind, la finele studiilor de licenţă, o foarte bogată 
paletă de specializări masterale; 

 a adoptat sistemul de credite transferabile ECTS;  
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 a înfiinţat un departament specializat pentru asigurarea calităţii procesului 
educaţional. 
Toate aceste demersuri sunt menite să  aducă remarcabile  beneficii 
absolvenţior: 

 recunoaşterea titlurilor şi a perioadelor de studii în ţările semnatare ale 
Declaraţiei de la Bologna şi în spaţiul comunitar; 

 o mai mare mobilitate pe piaţa internaţională a muncii; 
 oportunitatea de a lua decizii mature privind planificarea carierei; 
 o mai mare flexibilitate în alegerea alternativelor de studii, în paralel cu  

studierea unui domeniu de licenţă; 
 specializarea prin studii postuniversitare, recunoscute în spaţiul 

comunitar.  
 
Corpul profesoral al universităţii, format din cadre didactice cu experienţă, 
cuprinde 145 de titulari – doctori în ştiinţe,  doctoranzi, cercetători şi 
specialişti de prestigiu din institute de cercetare şi întreprinderi  -  precum şi 
peste peste 231 de cadre asociate. Aceştia îşi asumă o misiune didactică 
şi ştiinţifică de mare responsabilitate: formarea de specialişti cu studii 
superioare pentru învăţământ, cercetare şi activităţi social – economice şi 
culturale; integrarea în comunitatea academică naţională şi internaţională; 
articularea permanentă la valorile ştiinţifice internaţionale. 
 
În cadrul Universităţii „Petru Maior” funcţionează: 

- Facultatea de inginerie 
- Facultatea de Ştiinţe şi Litere 
- Facultatea de ştiinţe economice, juridice şi administrative   
-    Departamentul pentru Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la  

  Distanţă (D.I.F.R.D) 
-    Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
- Biroul de Programe Comunitare 
- Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră  - Oficiul de Relaţii 

 Publice, 
-  NBCC International Europe - NBCC România 
- Centrul de Formare Continuă a Personalului Didactic din    

 Învăţământul Preuniversitar  
- Centrul de testare autorizat ECDL 
- Compartimentul Managementul Calităţii 
- Centrul de instruire şi perfecţionare (CIP) 

 
 
 
 
 
 
 
 



CONDUCEREA ACADEMICĂ A UNIVERITĂŢII  
RREECCTTOORR::  

PPrrooff..  ddrr..  iinngg..  LLiivviiuu  MMAARRIIAANN  
 
  

PPRROORREECCTTOORR  ŞŞTTIIIINNŢŢIIFFIICC  PPRROORREECCTTOORR  DDIIDDAACCTTIICC  
PPrrooff..  ddrr.. iinngg.. VVaassiillee BBOOLLOOŞŞ CCoonnff.. ddrr.. CCăălliinn EENNĂĂCCHHEESSCCUU 

  

  CCaanncceellaarr  ggeenneerraall::    PPrrooff..ddrr..    CCoorrnneell  SSIIGGMMIIRREEAANN  
SSeeccrreettaarr  şşeeff  uunniivveerrssiittaattee::    JJrrss..    DDooiinnaa  VVIIŢŢEELLAARR  

FFAACCUULLTTAATTEEAA  DDEE  IINNGGIINNEERRIIEE  
DDeeccaann::  PPrrooff..ddrr..iinngg..    DDuummiittrruu  ŞŞOOAAIITTAA  
PPrrooddeeccaannii::  CCoonnff..ddrr..iinngg..    AAlleexxaannddrruu  MMOORRAARR  

  CCoonnff..ddrr..    NNiiccoollaaee  CCHHIIRRIILLĂĂ  
CCaanncceellaarr::  CCoonnff..ddrr..iinngg..    MMiirrcceeaa  DDUULLĂĂUU  

FFAACCUULLTTAATTEEAA  DDEE  ŞŞTTIIIINNŢŢEE  ŞŞII  LLIITTEERREE  
DDeeccaann::  PPrrooff..ddrr..    IIuulliiaann  BBOOLLDDEEAA  
PPrrooddeeccaannii::  CCoonnff..ddrr..  AAddrriiaann  PPEETTRREESSCCUU  
  PPrrooff..ddrr..    VVaassiillee  DDOOBBRREESSCCUU  
CCaanncceellaarr::  CCoonnff..  ddrr..  TTaattiiaannaa  IIAAŢŢCCUU  

            SSeeccrreettaarr  şşeeff  ffaaccuullttaattee::              MMaarrcceellaa  CCOOJJOOCC    
FFAACCUULLTTAATTEEAA  DDEE  ŞŞTTIIIINNŢŢEE  EECCOONNOOMMIICCEE,,  JJUURRIIDDIICCEE  ŞŞII  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  

  DDeeccaann::  CCoonnff..ddrr..  SSZZAABBOO  ZZssuuzzssaannnnaa  
  PPrrooddeeccaannii::  CCoonnff..ddrr..  RRaammoonnaa  NNEEAAGG  

  CCoonnff..ddrr..  LLuuccrreeţţiiaa  DDOOGGAARRUU      
  CCaanncceellaarr::  CCoonnff..ddrr..  AAddrriiaann  ŞŞIIMMOONN  

              SSeeccrreettaarr  şşeeff  ffaaccuullttaattee::            MMaarriiaannaa  BBEERRCCEEAA  
CCOOLLEEGGIIUULL  UUNNIIVVEERRSSIITTAARR::  

  DDiirreeccttoorr::                                                        CCoonnff..ddrr..  MMaarriiaa  GGEEOORRGGEESSCCUU  
DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTUULL  PPEENNTTRRUU  ÎÎNNVV..  CCUU  FFRREECCVVEENNŢŢĂĂ  RREEDDUUSSĂĂ  ŞŞII  LLAA  DDIISSTTAANNŢŢĂĂ  ((DDIIFFRRDD))  

  DDiirreeccttoorr::                                                        PPrrooff..ddrr..iinngg..  PPeettrruuţţaa  BBLLAAGGAA  
DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTUULL  PPEENNTTRRUU  PPRREEGGĂĂTTIIRREEAA  PPEERRSSOONNAALLUULLUUII  DDIIDDAACCTTIICC  ((DDPPPPDD))  

  DDiirreeccttoorr::                                                        CCoonnff..ddrr..  EEmmiilliiaa  AALLBBUU  
BBIIRROOUULL  DDEE  PPRROOGGRRAAMMEE  CCOOMMUUNNIITTAARREE::  

ŞŞeeff  bbiirroouu::                                                      IInngg..  AAnnttoonniiaa  SSUUCCIIUU  
CCEENNTTRRUULL  DDEE  CCOONNSSIILLIIEERREE  ŞŞII  OORRIIEENNTTAARREE  ÎÎNN  CCAARRIIEERRĂĂ    
            ŞŞeeff  DDeeppaarrttaammeenntt::                            PPssiihhoolloogg    GGeeoorrggeettaa  BBOOAARREESSCCUU  
  

CCOONNDDUUCCEERREEAA  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVĂĂ  AA  UUNNIIVVEERRSSIITTĂĂŢŢIIII    
DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  AAddmmiinniissttrraattiivv::  IInngg..  RRaadduu  --  DDoorruu  BBOOAARREESSCCUU  

CCoonnttaabbiill  şşeeff::  LLuucciiaa  HHAARRPPAA  
ŞŞeeff  BBiirroouu  OOrrggaanniizzaarree--SSaallaarriizzaarree::  EEcc..  MMaarriiaa  CCRRIIŞŞAANN  
ŞŞeeff  BBiirroouu  BBiibblliiootteeccăă::  LLiiggiiaa  MMOORRAARRUU  
CCoonnssiilliieerr  JJuurriiddiicc::  JJrrss..  IIuulliiuu  PPAALLCCUU  
AAddmmiinniissttrraattoorr::  IIooaann  TTOODDOORRAANN  
ŞŞeeff  CCoommppaarrttiimmeenntt  tteehhnniicc::  VVAAJJDDAA  AAttttiillaa  
AAddmmiinniissttrraattoorr  ccăămmiinn::  LLiinnaa  SSAAIIOOCC  

 3 



 4 

FACULTATEA DE INGINERIE 
România, Târgu–Mureş,  540088, str. Nicolae Iorga Nr. 1 
A 302.  tel - fax: 0265-233 212;   http://inginerie.uttgm.ro 

 
 În Tg. Mureş, învăţământul superior ingineresc are o tradiţie de 30 
de ani. Membrii corpului profesoral şi ai personalului didactic auxiliar din 
Facultatea de Inginerie, precum şi baza materială adecvată oferă 
cunoştinţe de actualitate teoretice şi practice de specialitate pentru două 
mari domenii şi şase specializări inginereşti de vârf. 
 Inginerii, în etapa actuală, trebuie să producă ce se cere, atât cât 
trebuie, la momentul potrivit, de calitate corespunzătoare şi la cele mai mici 
costuri. Cine altcineva decât inginerii trebuie să conceapă produse care să 
facă faţă presiunii concurenţiale, dar şi întreprinderi flexibile cu răspuns 
rapid la cerinţele pieţei? 
 Prin urmare, este foarte mult de lucru pentru ingineri, iar investiţia 
de timp şi efortul depus pentru obţinerea pregătirii inginereşti vor da roade 
şi satisfacţii sigure: mai mici sau mai mari, mai devreme sau mai târziu. 
 

Oferta educaţională şi resursele umane 
  

Întreg procesul de învăţământ din facultate se desfăşoară după 
planuri de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi după 
programe analitice actualizate - similare cu cele ale facultăţilor de profil din 
ţară şi străinătate. 
 La Facultatea de Inginerie, în anii I şi II de studiu, se studiază 
discipline de pregătire fundamentală inginerească în domeniul respectiv, 
precum şi discipline de pregătire complementară. În anii III şi IV de studiu 
se asigură pregătirea de specialitate, în paralel studiindu-se şi o doua parte 
a disciplinelor complementare. 
 Disciplinele care asigură pregătirea fundamentală inginerească 
sunt obligatorii, iar pregătirea de specialitate este realizată sub forma unor 
module de discipline opţionale. Mai mult: studentul are şi posibilitatea de a 
studia un număr de discipline facultative. 
Pentru susţinerea procesului didactic s-au elaborat şi editat în universitate 
un număr important de titluri de cursuri, culegeri de probleme şi 
îndrumătoare de lucrări sau proiect. 
 Evaluarea pregătirii profesionale a studenţilor se efectuează pe 
parcursul întregului an universitar, aceasta definitivându-se prin examenele 
orale şi scrise care sunt planificate în sesiunile de la sfârşitul fiecărui 
semestru. 
 Studiile universitare inginereşti se finalizează cu examen de licenţă, 
constând din verificarea cunoştinţelor fundamentale inginereşti şi a celor de 
specialitate, precum şi din susţinerea proiectului de diplomă, acestora 
putându-li-se adăuga studii postuniversitare de masterat. 
  Prin baza materială şi corpul didactic de care dispune Facultatea 
de Inginerie, aceasta asigură studenţilor şi absolvenţilor cunoştinţe tehnice, 
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economice şi manageriale solide - pentru a deveni competitivi şi flexibili pe 
piaţa muncii. 
 Dintre absolvenţii promoţiilor de până acum ale Facultăţii de 
Inginerie pot fi reţinute evoluţii şi cariere profesionale extrem de interesante 
- în întreprinderi şi instituţii din ţară şi străinătate, care ne validează 
consistenţa pregătirii de specialitate oferite. 
 Derularea în bune condiţii a procesului didactic este asigurată de o 
activitate susţinută a unui corp didactic cu calificări şi competenţe 
deosebite, după cum urmează. 
 

Structura Facultăţii de Inginerie 
Catedra de inginerie tehnologică şi managerială  
Str. Nicolae Iorga Nr. 1, Tg. Mureş, Sala A016 
• Şef Catedră: Prof. univ. dr. ing. Teodor Socaciu 
Sala A016, telefon: 0265/233212, interior 149 
e-mail: tsocaciu@upm.ro  
• Secretar Catedră: Cristina Vlasiu 
Sala A115, telefon: 0265/233212, interior 141 
e-mail: cvlasiu@upm.ro 

 
Catedra de Inginerie Tehnologică şi Managerială coordonează la forma 
de învăţământ de zi specializările: 
• Tehnologia construcţiilor de maşini 
• Design Industrial 
• Ingineria şi protecţia mediului în industrie industrială 
• Inginerie economică industrială  
• Mecatronică 

Masterate: 
• Ingineria şi managementul calităţii produselor industriale 
• Grafică şi design industrial 
• Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă 
• Managementul sistemelor calităţii – ID 
 
Catedra de inginerie electrică  
Str. Nicolae Iorga Nr. 1, Tg. Mureş, Sala A213 
• Şef Catedră: Prof. univ. dr. ing. ec. Dorin Sarchiz 
Sala A213, telefon: 0265/233212, interior 148 
email: sarchiz@upm.ro 
• Secretar Catedră: Cristina Vlasiu 
Sala A115, telefon: 0265/233212, interior 141 
email: cvlasiu@upm.ro 
 Catedra de Inginerie Electrică coordonează la forma de învăţământ 
de zi specializările: 
• Calculatoare 
• Ingineria Sistemelor Electroenergetice 
• Automatică şi Informatică Aplicată 
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• Sisteme Electrice 
Masterate: 

• Sisteme automate avansate de conducere a proceselor industriale şi 
energetice. 

• Managementul energiei. 
 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI LITERE 
România, Târgu–Mureş,  540088, str. Nicolae Iorga, nr. 1 

A 202.  tel - fax: 0265-236 034;   www.upm.ro; 
 

Facultatea de Ştiinţe şi Litere şi-a început activitatea în anul 1993, 
ca o componentă a Universităţii “Petru Maior” din Târgu-Mureş, alături de 
Facultatea de Inginerie şi de Colegiul Universitar. În acest moment, în 
cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere există o ofertă  educaţională foarte 
diversificată, factor stimulator de creare şi susţinere a unei atmosfere 
propice desfăşurării unei activităţi didactice şi ştiinţifice optime, la nivelul 
unor exigenţe şi nevoi universitare de cel mai înalt nivel. 

În urma procesului Bologna (3 ani pentru stadiu de licenţă), 
funcţionează specializările: Matematică informatică, Informatică, Limba şi 
literatura română – Limba şi literatura engleză, Limba şi literatura română – 
Limba şi literatura franceză, Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura 
franceză, Limbi moderne aplicate, Istorie, Relaţii internaţionale. 

Pornind de la premisa că mediul universitar constituie, pentru 
societate, modalitatea prin care sunt pregătite condiţiile primordiale ale 
existenţei acesteia, Facultatea de Ştiinţe şi Litere îşi propune pregătirea şi 
modelarea unor generaţii de specialişti care să contribuie în mod nemijlocit 
la dezvoltarea societăţii româneşti. 

Facultatea de Ştiinţe şi Litere are o structură instituţională 
complexă, oferta educaţională pe care o propune, prin cursuri, seminarii şi 
lucrări practice, fiind strâns legată de cerinţele şi exigenţele economiei şi 
societăţii româneşti. Studenţii şi cadrele didactice beneficiază în modul cel 
mai prompt de ultimele noutăţi şi inovaţii economice, sociale, ştiinţifice şi 
didactice. Prin existenţa şi funcţionarea Centrului de Comunicaţii RoEduNet 
(Romanian Educational Network), toate laboratoarele Facultăţii de Ştiinţe şi 
Litere sunt conectate la Internet, principalul flux informaţional al civilizaţiei 
moderne. 

Misiunea Facultăţii de Ştiinţe şi Litere este, în primul rând, aceea 
de a pregăti specialişti cu o gamă foarte amplă de cunoştinţe generale şi 
de specialitate. Pregătirea studenţilor vizează, cu precădere, stimularea 
creativităţii acestora, în gândire şi acţiune, dezvoltarea competenţelor şi 
capacităţilor de a inova, de a inventa şi de a-şi folosi în mod plenar 
resursele intelectuale.  

Pornind de la imperativele societăţii româneşti actuale, oferta 
educaţională propusă de Facultatea de Ştiinţe şi Litere are în vedere 
cerinţele, mult mai imperative decât în trecut, legate de necesitatea 
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afirmării rolului propriei personalităţi a studenţilor şi a pregătirii acestora în 
raport cu ceilalţi membri ai societăţii. 

Activitatea didactică este coordonată, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe 
şi Litere, de catedrele de specialitate existente: Catedra de Matematică - 
Informatică, Catedra de Filologie şi Catedra de Istorie - Relaţii 
internaţionale. 

Corpul profesoral academic este alcătuit din cadre didactice 
titulare, marea majoritate a acestora având titlul de doctor şi bucurându-se 
de un cert prestigiu  în comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională. 
Laboratoarele în care se desfăşoară lucrările practice dispun de o dotare 
performantă, de ultimă oră, în care sunt valorificate cu succes cunoştinţele 
teoretice ale studenţilor. 

Procesul didactic are la bază planuri de învăţământ elaborate în 
conformitate cu standardele universitare naţionale şi internaţionale. 
Sistemul de credite transferabile asigură posibilitatea participării studenţilor 
la cursuri şi seminarii şi în alte centre universitare din ţară sau din 
străinătate. De asemenea, pentru fiecare specializare se asigură şi 
posibilitatea de a frecventa cursurile Seminarului pedagogic, conferindu-se, 
în acest mod, un plus de oportunităţi absolvenţilor facultăţii. 

Specializările Facultăţii de Ştiinţe şi Litere îşi desfăşoară activitatea 
şi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă, într-un regim 
educativ specific, în conformitate cu reglementările în vigoare stabilite de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Studenţilor ce urmează o astfel de formă 
de învăţământ li se oferă condiţii optime de studiu, activitatea didactică 
desfăşurându-se în săli de cursuri şi în laboratoare dotate cu o tehnică 
modernă.  

În biblioteca universităţii se află, pe lângă un important fond de 
carte şi de reviste de specialitate, un număr foarte mare de cursuri, culegeri 
de probleme şi îndrumătoare de lucrări sau proiecte, sit-uri educaţionale, 
CD-uri educaţionale, toate constituind suportul pus la dispoziţia studenţilor 
pentru desfăşurarea în condiţii dintre cele mai bune a procesului de 
învăţământ. 

Pentru mai multe detalii şi informaţii vă rugăm să vizitaţi site-ul 
universităţii la adresa http://uniweb.upm.ro/ 
 

Structura Facultăţii de Ştiinţe şi litere 
Catedra de Filologie 

Str. Nicolae Iorga, Nr. 1, Tg.. Mureş, sala R37, şi R04 
• Şef Catedră: Prof. univ. dr. Cornel Moraru 
Sala R04, tel: 0265/236213, interior 211 
• Secretar Catedră: Korpos Csilla 
Sala A110, tel: 0265/236213, interior 113 
email: kcsilla@upm.ro 
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Catedra de Filologie coordonează la forma de învăţământ de zi 
specializările: 
• Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză 
• Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză 
• Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză 
• Limbi moderne aplicate 
• Colegiul de institutori - învăţământ primar (an III) 

La forma de învăţământ frecvenţă redusă: 
• Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză 

Masterate: 
• Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 
• Studii de gen şi performanţe manageriale 

 
Catedra de Istorie-Relaţii internaţionale 

Str. Nicolae Iorga, Nr. 1, Tg. Mureş, sala R05 
• Şef Catedră: Prof. univ. dr. Adrian Husar 
Sala R06, tel: 0265/236213, interior 163 
• Secretar Catedră: Rujan Carmen 
Sala A110, tel: 0265/236213, interior 113 
email: crujan@science.uttgm.ro 
 

Catedra de Istorie-Relaţii internaţionale gestionează la forma de 
învăţământ de zi specializările: 
• Istorie 
• Istorie - Limba şi literatura engleză 
• Istorie – Relaţii internaţionale şi studii europene 
• Istorie - Limba şi literatura română 
• Relaţii internaţionale 

La forma de învăţământ frecvenţă redusă: 
• Istorie  
• Istorie - Limba şi literatura engleză (anul III, IV, V) 

Masterate : 
• Elitele şi proiectele de construcţie europeană 
• Managementul relaţiilor internaţionale şi afacerilor europene 
  
 Catedra de Matematică Informatică 
Str. Nicolae Iorga, nr. 1, Tg. Mureş, sala R32 
• Şef Catedră: Conf. univ. dr. Finta Bela 
Sala R32, tel: 0265/236213, interior 166 
• Secretar Catedră: Csizmadia Erzsebet 
Sala R19, tel: 0265/236213, interior 215 
email: bobe@uttgm.ro  
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Catedra de Matematică - informatică gestionează specializările la 
forma de învăţământ zi: 
• Matematică informatică 
• Informatică 
 La forma de învăţământ frecvenţă redusă: 
• Matematică - informatică 

 
Masterate: 

• Matematică aplicată 
• Informatică aplicată 
 

Catedra de educaţie fizică şi sport 
Str. Nicolae Iorga, nr. 1, Tg. Mureş, sala A01 
• Şef Catedră: Asistent univ. Vasile Firisceac 
Sala A01, tel: 0265/236213, interior 202 
• Secretar Catedră: Rujan Carmen 
Sala A110, tel: 0265/236213, interior 113 
email: crujan@science.uttgm.ro 

Catedra de  Educaţie fizică şi sport gestionează la forma de 
învăţământ zi specializarea: 
• Măiestrie sportivă (anul III) 
 

 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI 

ADMINISTRATIVE 
România, Târgu–Mureş,, 540566   Str. Livezeni Nr. 69, 

D 10, tel - fax: 0265-219 034, www.upm.ro;
 

Cu o vechime de 12 ani, învăţământul economic, juridic şi 
administrativ în cadrul Universităţii „Petru Maior” cunoaşte o puternică 
dezvoltare, devenind, pentru mii de tineri, tot mai atractiv.  

Comunitatea mureşeană provocată şi stimulată de economia de 
piaţă, a impulsionat şi Universitatea „Petru Maior”, aceasta venind în 
întâmpinarea dorinţelor şi nevoilor educaţionale, manageriale ale  tinerilor 
şi a altor categorii de vârstă. În acest context, se înregistrează creşterea 
continuă a numărului de studenţi care optează pentru învăţământul 
economic, administrativ şi juridic. Oferta generoasă pe piaţa muncii pentru 
specializările din aceste domenii conferă şanse de realizare în carieră atât 
în ţară cât şi în străinătate. 

Astfel, specializarea „Managementul firmei” a luat fiinţă în anul 
1993, fiind şi prima specializare economică acreditată la Universitatea 
„Petru Maior” cu 25 de studenţi, iar în anul 2005 ajunge la un număr de 329 
de studenţi. În anul 1996 se înfiinţează specializarea „Administraţie publică” 
cu un număr de 43 studenţi pentru a ajunge în anul 2005 la 315 studenţi. În 
anul 2000 demarează şi specializarea „Contabilitate şi informatică de 
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gestiune” cu un număr de 68 de studenţi, ajungând în 2005 la un număr de 
319 studenţi. În anul 2003 se alătură specializarea „Drept” cu 68 de 
studenţi pentru a ajunge în 2005 la 163 de studenţi, iar în anul 2004 se mai 
deschid două specializări „Economia comerţului, turismului şi serviciilor” şi 
„Finanţe - Bănci” cu 25, respectiv 48 de studenţi. 

În 2000, debutează învăţământul postuniversitar şi masteral prin 
„Managementul afacerilor” cu 32 de masteranzi. 

Datorită dezvoltării şi interesului tot mai mare pentru acest gen de 
învăţământ, în 2002, a fost înfiinţată Facultatea de Ştiinţe Economice şi 
Administrative, prin desprinderea din cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere. 

Anul 2005, prin noua denumire dată facultăţii, respectiv Facultatea 
de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, vine să statueze 
diversitatea specializărilor economice, juridice şi administrative. 

În cadrul facultăţii funcţionează 6 specializări la curs de zi, 4 
specializări la IFRD, 8 specializări la masterat, însumând 1721 de studenţi 
şi masteranzi, la care se adaugă 53 de cadre didactice titulare, 45 de 
colaboratori şi 9 personal nedidactic. 

Anul universitar 2005-2006 în România a fost marcat de reforma 
sistematică a învăţământului superior economic, juridic şi administrativ, 
punându-se un accent deosebit pe calitatea serviciilor educative pentru ca 
acestea să răspundă aşteptărilor beneficiarilor. 

Învăţământul european trece printr-o perioadă de schimbări majore, 
tinde către o diversificare a cursurilor pentru cariera profesională în care 
educaţia şi învăţarea de-a lungul întregii vieţi devine o necesitate. 
Realizarea unui sistem de învăţământ superior în care să li se ofere atât 
studenţilor cât şi societăţii cele mai bune ocazii să caute şi să descopere 
domeniile în care sunt cei mai buni constituie o prioritate a demersurilor 
formative. Specializările din cadrul facultăţii au ca finalitate educativă, 
formarea abilităţilor şi competenţelor profesionale ale purtătorilor de 
calificări superioare. 

Reforma sistemului de învăţământ cunoscută ca procesul Bologna 
este un proces paneuropean care va genera până în anul 2010 „Spaţiul 
European al Învăţământului Superior”. 

Începând cu anul universitar 2005-2006 s-a trecut la organizarea 
învăţământului pe două cicluri: licenţă şi master. 

În acest sens studiile de licenţă sunt organizate pe domenii largi de 
specialitate pe o durată de 3 sau 4 ani, şi necesită obţinerea a 180 sau 240 
de credite, în funcţie de specializare. 

Programele de licenţă şi master oferite de facultatea noastră se 
încadrează în domeniile fundamentale – ştiinţe economice, ştiinţe juridice şi 
ştiinţe administrative. 

Printre obiectivele facultăţii, un loc important îl deţine asigurarea 
posibilităţii de a utiliza studiile economice, juridice şi administrative în 
diverse ramuri ale vieţii social-politice, economice şi administrative, precum 
şi continuarea aprofundării cunoştinţelor pentru dezvoltare profesională 
performantă. 
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În acest sens în actualul an universitar, funcţionează 8 masterate şi 
cursuri postuniversitare, faţă de 5 existente în anul anterior, şi anume: 
Managementul afacerilor, Management financiar-conatbil, Managementul 
administraţiei publice, Consultanţă juridică şi management în afaceri, 
Managementul resurselor umane, Managementul sanitar, Managementul 
proiectelor, Management şi consiliere în carieră. 

O componentă importantă în strategia Universităţii şi respectiv a 
Facultăţii o reprezintă încurajarea studenţilor pentru a studia cel puţin un 
semestru în afara ţării lor, ceea ce contribuie la integrarea lor în circuitul 
învăţământului european. 

Pentru susţinerea acestui proces au fost şi sunt semnate acorduri 
de mobilităţi Erasmus-Socrates pentru studenţi şi cadre didactice, de 
colaborare şi schimburi interuniversitare cu alte universităţi din Uniunea 
Europeană – Italia, Grecia, Franţa, Belgia, Ungaria. 
 

Structura Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrative 
 

Catedra de Discipline Juridice şi Administrative 
Str. Livezeni, Nr. 69, Tg. Mureş, sala C33 şi C34 
• Şef Catedră: Conf. univ. dr. Ioan Sabău Pop 
Sala C33, tel: 0265/255554, interior 311 
• Secretar Catedră: Maria Pop  
Sala C34, tel: 0265/255554, interior 312 
email: maria.pop@ea.upm.ro 
 
 Catedra de Discipline Juridice şi Administrative gestionează la 
forma de învăţământ de zi specializările: 
• Administraţie publică 
• Drept 

Masterate: 
Consultanţă Juridică şi  Management în Afaceri 
Managementul Administraţiei Publice 

La forma de învăţământ frecvenţă redusă: 
• Drept (anul I) 
• Administraţie publică (anii I, II, III, IV, V) 
• Administraţie publică (anul  I – Filiala Odorheiu Secuiesc) 
 

Catedra de Finanţe - Contabilitate 
Str. Livezeni Nr. 69, Tg. Mureş, sala C20 şi sala C21 
• Şef Catedră: Prof. univ. dr. Rodica Cistelecan  
Sala C21, tel: 0265/219034, interior 313 
Sala C21, tel: 0265/219034, interior 313 

Catedra de Finanţe - Contabilitate gestionează la forma de 
învăţământ de zi specializările: 
• Contabilitate şi Informatică de Gestiune 
• Finanţe şi Bănci 
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Masterate: 
• Managementul Financiar Contabil 

La forma de învăţământ frecvenţă redusă: 
• Contabilitate şi Informatică de Gestiune 
 

Catedra Management-Economie  
Str. Livezeni Nr. 69, Tg. Mureş 
• Şef catedră: Lector dr. Daniela ŞTEFĂNESCU 
Sala 31, tel: 0265-255554  int.309, e-mail: daniela.stefanescu@ea.upm.ro 
• Secretar: Irma BAKOS 
Sala 31, tel. 0265-255554  int.309, e-mail: irma.bakos@ea.upm.ro 
 Catedra de Management-Economie gestionează la forma de 
învăţământ de zi specializările:  
• Management 
• Economia comerţului, turismului şi serviciilor 

Masterate: 
• Managementul afacerilor, 
• Managementul proiectelor 
• Managementul resurselor umane, 
• Management sanitar, 
• Management şi consiliere în carieră. 

La forma de învăţământ frecvenţă redusă: 
• Management 

 
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA  

PERSONALULUI DIDACTIC 
 România, Târgu–Mureş,  540088, str. Nicolae Iorga, nr. 1 

A 107.  tel - fax: 0265-251 156;   www.upm.ro; 
 

 În baza Ordinului nr. 3174/12.02.2002 Ministrul Educaţiei şi 
Cercetării a dispus înfiinţarea, în cadrul Universităţii „Petru Maior” din Târgu 
Mureş, a unui Departament pentru Pregătirea Personalului Didactic, DPPD. 
 În baza Ordinului nr. 4343 din 17 iunie 2005, a fost aprobat 
programul de studii în vederea  obţinerii certificatului de absolvire a 
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. 
 Ordinul reglementează programul de studii psihopedagogice în 
vederea obţinerii certificatului de absolvire a Departamentului pentru 
Pregătirea Personalului Didactic. Acest certificat permite exercitarea 
profesiei didactice. 
 Începând cu anul universitar 2005-2006, Departamentele pentru 
Pregătirea Personalului Didactic din universităţi vor organiza programul de 
studii în vederea obţinerii certificatului de absolvire, conform planului de 
învăţământ prezentat mai jos. 
 - Pregătirea studenţilor care optează pentru profesiunea didactică 
se realizează în regimul activităţilor didactice opţionale (art. 68, al. 3. Legea 
înv.). 
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- Planul de învăţământ al DPPD este structurat pe două module: 
• Modul I: Formare psihopedagogică iniţială (30 credite); 

- Se va efectua în cursul semestrelor ciclului universitar de licenţă, pe 
durata programului de studii pentru anii I- III/IV. 

- Absolvirea modulului se finalizează cu obţinerea  unei adeverinţe  de 
absolvire. 
• Modul II: Formare psihopedagogică suplimentară (30 credite). 

- Absolvirea  modulului II se finalizează cu obţinerea  certificatului de 
absolvire. 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2005 pentru modificarea şi 
completarea Legii 288/2004  privind organizarea studiilor universitare 
aduce următoarele precizări: 

• Absolvenţii  ciclurilor de studii universitare de licenţă  sau masterat pot 
ocupa posturi  didactice în învăţământul preşcolar şi preuniversitar 
obligatoriu, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite de studii 
transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de 
departamentele pentru pregătirea personalului didactic. Personalul existent 
în sistemul de învăţământ, care nu deţine cele 30 de credite de studii 
transferabile din programul de pregătire psihopedagogică, este obligat sa le 
dobândească în maximum 3 ani. Absolvenţii cu diplomă de masterat pot 
ocupa posturi didactice în învăţământul liceal, postuniversitar sau 
universitar, cu condiţia deţinerii unei pregătiri psihopedagogice, care sa 
corespundă unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile, 
programe de pregătire oferite de departamentele pentru pregătirea 
personalului didactic. Personalul existent în sistemul de învăţământ care nu 
deţine cele 60 de credite de studii transferabile din programul de pregătire 
psihopedagogică, este obligat să le dobândească în maximum 3 ani. 

 

Structura Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic 
• Director DPPD Conf.univ. dr. Emilia ALBU 
Sala A 107, tel. 251156/int.140 
e-mail: albuem@upm.ro  
• Secretară DPPD  Gabriela Panaite 
Sala A 107, tel. 251156 
e-mail: panaitegabriela@yahoo.com 
• Secretară DPPD Ana-Maria Gherman 
Sala A 107, tel. 251156 
e-mail: anigherman@yahoo.com 
 

Misiune şi organizare 
DPPD îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament propriu, 

aprobat de senatul universităţii 
DPPD îndeplineşte o misiune specifică: 

• Formarea  psihopedagogică iniţială şi suplimentară a studenţilor care 
doresc să devină cadre didactice; 
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• Formare psihopedagogică şi de specialitate continuă pentru personalul 
didactic din învăţământul preuniversitar; 
• Conversie profesională de nivel universitar şi postuniversitar; 
• Organizarea şi desfăşurarea examenelor de  obţinere a  definitivatului şi 

a gradelor didactice pentru specializările care le-au fost arondate de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 
• Consiliere psihopedagogică şi metodică privind dezvoltarea 

profesională şi evoluţia în cariera didactică. Misiunea DPPD este didactică 
şi de cercetare. 

  
DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTUULL  DDEE  ÎÎNNVVĂĂŢŢĂĂMMÂÂNNTT  CCUU  FFRREECCVVEENNŢŢĂĂ  

RREEDDUUSSĂĂ  ŞŞII  LLAA  DDIISSTTAANNŢŢĂĂ    
RRoommâânniiaa,,  TTâârrgguu––MMuurreeşş,,    554400008888,,  ssttrr..  NNiiccoollaaee  IIoorrggaa,,  nnrr..  11  

RR  0033  --  0044    tteell  --  ffaaxx::  00226655--225500885533      wwwwww..uuppmm..rroo;;  
 
Departamentul pentru Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la 

Distanţă (prescurtat D.I.F.R.D) are drept sarcina principala realizarea, în 
cadrul universităţii a calificării absolvenţilor de liceu cu diplomă de 
bacalaureat şi a perfecţionării continue sau recalificării absolvenţilor de 
învăţământ superior prin învăţământ cu frecventa redusa si la distanta. 
D.I.F.R.D. îşi desfăşoară activitatea pe baza prevederilor Legii 
învăţământului nr. 84/1995 si a modificărilor ulterioare ale acesteia, a 
reglementarilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a hotărârilor Senatului 
Universităţii şi a Regulamentului de funcţionare.  

Departamentul organizează cursuri de formare profesionala 
universitara, respectiv 3 ani la nivel de facultate, finalizate cu examen de 
absolvire / licenţă si obţinerea diplomei corespunzătoare pregătirii 
absolventului. 
 

BIROUL DE PROGRAME COMUNITARE 
    ing. Antonia SUCIU  - şef birou 
    Adresa: str. N. Iorga nr. 1, sala R 16, cod 540088,   Targu Mures, Romania;  
    Tel: + 40 265 211 838;     Fax: + 40 265 211 838; 
    e-mail: suciu@upm.ro   
 
Realizează organizarea, evidenţa şi monitorizarea proiectelor şi acordurilor 
de cooperare internaţională, distribuirea burselor în străinătate - finanţate 
de Guvernul României, de fundaţii din ţară şi străinătate sau prin acorduri 
bilaterale - promovarea imaginii universităţii. Universitatea “Petru Maior” din 
Târgu-Mureş a aderat la Organizaţia Universităţilor Europene şi la 
Asociaţia internaţională a Universităţilor, însuşindu-şi prevederile unor 
documente: 
 -The Lima Declaration on Academic Freedom and Autonomy 
Institutions of Higher Education (1988); 
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 -The Magna Charta of European Universities (Bologna, 1988). 
 S-au stabilit acorduri internaţionale şi relaţii de colaborare cu diverse 
universităţi din lume, de care beneficiază un număr însemnat de studenţi şi 
cadre didactice. Iată doar câteva dintre ele: National Technical University of 
Athens; Free University of Amsterdam; University College of Galway; 
University of Exeter; University of Hamburg; Universitee de la Mediteranee-Aix 
Marseille; I.U.T. Angers; Universidad de Sevilla; Katholieke Universiteit 
Leuven;  Gent Universiteit; Universidad Politecnica de Valencia; National 
University of Ireland; Japan Society for Promotion of Science Tokyo; Institutul 
de Cerecetare pentru Fizica şi Ştiinţa Materialelor din Budapesta; Universitee 
de Liege; University of Piraeus; Universitatea “Carlo Cattaneo” Castellanza; 
Letterkenny Institute of Technology.  
 Participarea Universităţii  “Petru Maior” din Târgu-Mureş la 
programele  europene de cooperare interuniversitară (TEMPUS, 
SOCRATES / ERASMUS / MINERVA / COMENIUS, LEONARDO DA 
VINCI, CEEPUS) a permis unui număr de peste 40 de  studenţi să 
beneficieze de burse de studii în străinătate, cu durate cuprinse între o lună 
şi un semestru.  Mobilităţile efectuate în cadrul programului SOCRATES au 
beneficiat de recunoaştere academică integrală a perioadelor de studii, 
practicându-se sistemul european de credite transferabile. 

  
CENTRUL DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN 

CCAARRIIEERRĂĂ  
CCOONNTTAACCTT::  
  

UUnniivveerrssiittaatteeaa  ""PPeettrruu  MMaaiioorr""    
SSttrr..  NNiiccoollaaee  IIoorrggaa,,  nnrr..  11,,  ssaallaa  RR  3311  
TTâârrgguu--MMuurreeşş  ccoodd..  554400008888,,  jjuuddeeţţuull  MMuurreeşş      
tteell--ffaaxx::    00226655  ––  221155889999  ee--mmaaiill::    aaddmmiitteerreeaa@@uuppmm..rroo            
ppaaggiinnaa  wweebb::  hhttttpp::////wwwwww..uuppmm..rroo//ccaarreeeerr__cceenntteerr//iinnddeexx..hhttmm    

  

EECCHHIIPPAA::  
  

GGEEOORRGGEETTAA  BBOOAARREESSCCUU    --    ccoooorrddoonnaattoorruull  cceennttrruulluuii  
                        ppssiihhoolloogg  ssppeecciiaalliisstt  aauuttoonnoomm  îînn  ppssiihhoollooggiiee  eedduuccaaţţiioonnaallăă,,    
                        ccoonnssiilliieerree  şşccoollaarrăă  şşii  vvooccaaţţiioonnaallăă  

  ee--mmaaiill::    ggeettaa@@uuppmm..rroo    
FFlloorriinn    CCIIOOTTEEAA  --  ssoocciioolloogg  ––  cceerrcceettăăttoorr    

  ee--mmaaiill::    cciiootteeaa@@uuppmm..rroo    
DDOORRIINN    SSUUCCIIUU    --  rreeffeerreenntt  mmaarrkkeettiinngg  eedduuccaaţţiioonnaall  şşii  RReellaaţţiiii  PPuubblliiccee  

      ee--mmaaiill::    ddoorriinn..ssuucciiuu@@uuppmm..rroo        
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CCIINNEE  SSUUNNTTEEMM::    

CCEENNTTRRUULL  DDEE  CCOONNSSIILLIIEERREE  ŞŞII  OORRIIEENNTTAARREE  ÎÎNN  CCAARRIIEERRĂĂ      
eessttee  ppaarrttee  aa  ssttrruuccttuurriiii  UUnniivveerrssiittăăţţiiii  „„PPeettrruu  MMaaiioorr””  şşii  aa  ffoosstt  îînnffiiiinnţţaatt  îînn  bbaazzaa  
OOrrddiinneelloorr  NNrr..11008822//MMMMPPSS,,  33337733//MMEENN,,  667711MMTTSS//11999977,,    pprreeccuumm  şşii  îînn  bbaazzaa  

OOrrddiinnuulluuii  MMiinniissttrruulluuii  EEdduuccaaţţiieeii  şşii  CCeerrcceettăărriiii,,  ccuu  nnrr..  33661177//22000055..  
  
MMIISSIIUUNNEE::    

AAllăăttuurrii  ddee  ttooaattee  ssttrruuccttuurriillee  UUnniivveerrssiittăăţţiiii  „„PPeettrruu  MMaaiioorr””,,  CCeennttrruull  ddee  CCoonnssiilliieerree  
ccoonnttrriibbuuiiee  llaa  ccrreeşştteerreeaa  ccaalliittăăţţiiii  sseerrvviicciiiilloorr  ccăăttrree  ssttuuddeennţţii  şşii  ccoommuunniittaattee  şşii  llaa  
ccoonnssttrruuiirreeaa  ssuucccceessuulluuii  aaccaaddeemmiicc..    

PPrriinncciippiiuull  cceennttrrăărriiii  îînnttrreeggiiii  aaccttiivviittăăţţii  ppee  iinntteerreesseellee  şşii  nneevvooiillee  rreeaallee  ddee  
ddeezzvvoollttaarree  aallee  ssttuuddeennţţiilloorr  gguuvveerrnneeaazzăă  aaccttiivviittaatteeaa  ccuurreennttăă  şşii  nnaattuurraa  
pprrooiieecctteelloorr  ppee  ccaarree  nnii  llee  pprrooppuunneemm..    

ÎÎnn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  mmiissiiuunneeaa  ccoonnssffiinnţţiittăă  pprriinn  lleeggee  şşii  îînnccrreeddiinnţţaattăă  ddee  iinnssttiittuuţţiiee,,  
ccoonnffoorrmm  CCoodduulluuii  EEttiicc  şşii  ccoommppeetteennţţeelloorr  nnooaassttrree,,  aaccoorrddăămm  ssttuuddeennţţiilloorr  sseerrvviicciiii  
ssppeecciiaalliizzaattee  ddee  ccoonnssiilliieerree  îînn  ccaarriieerrăă,,  aassiisstteennţţăă  ppssiihhoollooggiiccăă  şşii  ssuuppoorrtt  ppeennttrruu  
ooppttiimmiizzaarreeaa  ddeezzvvoollttăărriiii  ppeerrssoonnaallee  şşii  pprrooffeessiioonnaallee..    

AAcceessttee  sseerrvviicciiii  ssuunntt  ggrraattuuiittee  ppeennttrruu  ttoottii  ssttuuddeennţţiiii,,  iinnddiiffeerreenntt  ddee  ffoorrmmaa  ddee  
şşccoollaarriizzaarree,,  iiaarr  eeii  llee  aacccceesseeaazzăă  ppeennttrruu  sspprriijjiinnuull  ccaalliiffiiccaatt  ppee  ccaarree--ll  pprriimmeesscc  îînn  
ddeeffiinniirreeaa  pprroopprriiuulluuii  pprrooiieecctt  ddee  vviiaaţţăă  şşii  ddee  ccaarriieerrăă,,  îînn  ddeemmeerrssuull  ddee  ooppttiimmiizzaarree  
aa  ppeerrffoorrmmaannţţeelloorr  aaccaaddeemmiiccee,,  ddaarr  şşii  ppeennttrruu  ssuuppoorrtt  şşii  aassiisstteennţţăă  îînn  ppaassuull  
ccrruucciiaall  ccăăttrree  ppiiaaţţaa  mmuunncciiii..    

OO  bbuunnăă  ppaarrttee  ddiinn  aaccttiivviittaatteeaa  CCeennttrruulluuii  eessttee  ccoonnssaaccrraattăă  ppuubblliiccuulluuii  llaarrgg  --  
ccaannddiiddaaţţiilloorr  ttiinneerrii  şşii  mmaattuurrii  --  pprriinn  sseerrvviicciiii  ggrraattuuiittee  ddee  ccoonnssiilliieerree,,  iinnffoorrmmaarree  şşii  
aassiisstteennţţăă  îînn  aalleeggeerreeaa  ttrraaiieeccttoorriieeii  eedduuccaaţţiioonnaallee..  AAcceessttee  sseerrvviicciiii  ssuunntt  mmeenniittee  
ssăă  aadduuccăă  nneecceessaarreellee  ccllaarriiffiiccăărrii  ddeessttiinnaattee  oorriieennttăărriiii  ccââtt  mmaaii  ffaavvoorraabbiillee  aa  
ccaannddiiddaaţţiilloorr  sspprree  cceellee  mmaaii  aaddeeccvvaattee  ttrraasseeee  ddee  ssttuuddiiii,,  ppee  ccaarree  llee  ppoott  aacccceessaa  
ppăăşşiinndd  îînn  llăăccaaşşuull  aaccaaddeemmiicc..  hhttttpp::////wwwwww..uuppmm..rroo//aaddmmiitteerree//iinnddeexx..hhttmmll    

ÎÎnn  ssppiirriittuull  mmiissiiuunniiii  ssaallee,,  aall  ttrraannssppaarreennţţeeii  şşii  ddeesscchhiiddeerriiii  ccăăttrree  ccoommuunniittaattee,,  
CCeennttrruull  ddee  CCoonnssiilliieerree  şşii  OOrriieennttaarree  îînn  CCaarriieerrăă  vveegghheeaazzăă  ppaaşşiiii  vviiiittoorriilloorr  
ssttuuddeennţţii  sspprree  uunn    nnoouu  îînncceeppuutt::  ooffeerrăă  aassiisstteennţţăă  şşii  iinnffoorrmmaaţţiiii  ddeettaalliiaattee  ddeesspprree  
aaddmmiitteerreeaa  llaa  ssttuuddiiii,,  eexxpplliiccaaţţiiii  pprriivviinndd  SSiisstteemmuull  EEuurrooppeeaann  ddee  CCrreeddiittee  
TTrraannssffeerraabbiillee,,  pprreeccuumm  şşii  ddaattee  ddeesspprree  sseemmnniiffiiccaaţţiiaa  ddiipplloommeeii  şşii  aa  
ccoommppeetteennţţeelloorr  ppee  ccaarree  eeaa  llee  ccoonnffeerrăă..  AAcceesstt  ddeemmeerrss  ccllaarriiffiiccăă  ppeerrssppeeccttiivveellee  
ppeennttrruu  ccaannddiiddaaţţiiii  llaa  mmuullttiipplleellee  ssppeecciiaalliizzăărrii,,  ccuu  ccaarree  UUnniivveerrssiittaatteeaa  „„PPeettrruu  
MMaaiioorr””  vviinnee  ssăă  îînnttââmmppiinnee,,  îînn  ffiieeccaarree  aann,,  aassppiirraaţţiiiillee  nnooiilloorr  ggeenneerraaţţiiii    ccee--ii  ttrreecc  
pprraagguull..    

PPrriinn  cceerrcceettăărrii  şşii  ssttuuddiiii  ssoocciioollooggiiccee,,  rreeaalliizzaattee  llaa  nniivveell  iinnssttiittuuţţiioonnaall  şşii  
eexxttrraaiinnssttiittuuţţiioonnaall  şşii  ccoonnccrreettiizzaattee  îînn  pprrooggnnoozzee  şşii  aannaalliizzee,,  CCeennttrruull  ccoollaabboorreeaazzăă  
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ccuu  ttooaattee  ssttrruuccttuurriillee  aaccaaddeemmiiccee  şşii  aaddmmiinniissttrraattiivvee,,  îînn  ssccooppuull  ccrreeşştteerriiii  ccaalliittăăţţiiii  
sseerrvviicciiiilloorr  ffuurrnniizzaattee  ccăăttrree  ssttuuddeennţţii,,  mmaasstteerraannzzii,,  ccoommuunniittaattee  şşii  ppuubblliiccuull  llaarrgg..    

CCeennttrruull  ddee  CCoonnssiilliieerree,,  pprriinn  OOffiicciiuull  ddee  RReellaaţţiiii  PPuubblliiccee,,  ggeessttiioonneeaazzăă  aaccttiivviittaatteeaa  
ddee  iinnffoorrmmaarree  ppuubblliiccăă  îînn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  LLeeggeeaa  554444//22000011  şşii  NNoorrmmeellee  
MMeettooddoollooggiiccee  aaffeerreennttee  aacceesstteeiiaa,,  pprreeccuumm  şşii  rreellaaţţiiiillee  ccuu  mmaassss--mmeeddiiaa,,  îînn  
ddeemmeerrssuull  ddee  aa  pprroommoovvaa  iimmaaggiinneeaa  UUnniivveerrssiittăăţţiiii,,  mmiissiiuunneeaa  şşii  pprrooiieecctteellee  ppee  
ccaarree  aacceeaassttaa  llee  pprrooppuunnee..    

CCOONNCCRREETT::  
CCeennttrruull  ddee  CCoonnssiilliieerree  şşii  OOrriieennttaarree  îînn  CCaarriieerrăă,,  ccoonnffoorrmm  ssttrruuccttuurriiii  ssaallee,,  

ddeessffăăşşooaarrăă  aaccttiivviittăăţţii  şşii  sseerrvviicciiii  ddee::  
  

  

  CCOONNSSIILLIIEERREE,,  CCOONNSSUULLTTAANNŢŢĂĂ  ŞŞII  AASSIISSTTEENNŢŢĂĂ  PPSSIIHHOOLLOOGGIICCĂĂ  
  

ccoonnssiilliieerree  îînn  ccaarriieerrăă,,  ccoonnssuullttaannţţăă  şşii  sspprriijjiinn  mmeettooddoollooggiicc  ssppeecciiaalliizzaatt,,  
ccoonnccrreettiizzaattee  îînn::  

••  eevvaalluuaarreeaa  iinntteerreesseelloorr  pprrooffeessiioonnaallee,,  aa  aappttiittuuddiinniilloorr  şşii  aabbiilliittăăţţiilloorr  
ppeerrssoonnaallee;;    

••  ddeezzvvoollttaarreeaa  aabbiilliittăăţţiilloorr  şşii  ddeepprriinnddeerriilloorr  nneecceessaarree  îînn  ppllaanniiffiiccaarreeaa  
ccaarriieerreeii;;  

••  eellaabboorraarreeaa  ttrraasseeuulluuii  ppeerrssoonnaall  ddee  ddeezzvvoollttaarree  eedduuccaaţţiioonnaallăă  şşii  
pprrooffeessiioonnaallăă  îînn  vveeddeerreeaa  ppllaassaammeennttuulluuii  ppee  ppiiaaţţaa  mmuunncciiii;;  

••  ssttaabbiilliirreeaa  ppllaannuurriilloorr  iinnddiivviidduuaallee  ddee  pprroommoovvaarree  ppeerrssoonnaallăă;;      
••  iinnffoorrmmaarree  şşii  ccoonnssuullttaannţţăă  îînn  rraappoorrtt  ccuu  nnoouull  ssiisstteemm  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  şşii  

ccuu  SSiisstteemmuull  EEuurrooppeeaann  ddee  CCrreeddiittee  TTrraannssffeerraabbiillee;;    
••  ffaacciilliittaarree  aa  iinnsseerrţţiieeii  pprrooffeessiioonnaallee  aa  ssttuuddeennţţiilloorr  şşii  aabbssoollvveennţţiilloorr,,  pprriinn  

oorrggaanniizzaarreeaa  ddee  mmaanniiffeessttăărrii  şşii  aaccţţiiuunnii  ppaarrtteenneerriiaallee  ccuu    rreepprreezzeennttaannţţii  
aaii  mmeeddiiuulluuii  eeccoonnoommiicc  şşii  ddee  aaffaacceerrii;;    

  

ccoonnssiilliieerree  eedduuccaaţţiioonnaallăă,,  aassiisstteennţţăă  ppssiihhoollooggiiccăă,,  eevvaalluuaarree,,  
ppssiihhooddiiaaggnnoozzăă  şşii  iinntteerrvveennţţiiee  ppee  pprroobblleemmee  ddee::  
  

••  aaddaappttaarree  llaa  cceerriinnţţeellee  mmeeddiiuulluuii  aaccaaddeemmiicc  
••  rreellaaţţiioonnaarree  şşii  ccoommuunniiccaarree    
••  ooppttiimmiizzaarree  îînn  mmaatteerriiee  ddee  îînnvvăăţţaarree  şşii  ppeerrffoorrmmaannţţăă    
••

  

  mmaarrkkeettiinngg  ppeerrssoonnaall      
hhttttpp::////wwwwww..uuppmm..rroo//ccaarreeeerr__cceenntteerr//rreessoouurrcceess//rreessoouurrcceess..hhttmm  

sspprriijjiinn  şşii  iinntteerrvveennţţiiee  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  îînn  iinnssttiittuuţţiiee  şşii  ccoommuunniittaattee::    
  

••  sspprriijjiinnăă  ccoonnssttiittuuiirreeaa  şşii  ffuunnccţţiioonnaarreeaa  oorrggaanniizzaaţţiiiilloorr  ssttuuddeennţţeeşşttii;;  
••  iinniiţţiiaazzăă  şşii  ggeessttiioonneeaazzăă  pprrooiieeccttee  ssppeecciiffiiccee  ddoommeenniiuulluuii;;  
••  oorrggaanniizzeeaazzăă  eevveenniimmeennttee::  wwoorrkksshhoopp--uurrii,,  ssiimmppoozziiooaannee,,  ccoonnffeerriinnţţee  ddee  
  ssppeecciiaalliittaattee,,  iinnddeeppeennddeenntt  şşii  îînn  ccoollaabboorraarree    ccuu  cceelleellaallttee  ssttrruuccttuurrii  aallee  
  uunniivveerrssiittăăţţiiii,,  mmaanniiffeessttăărrii  ddeessttiinnaattee  uunneeii  mmaaii  mmaarrii  mmoobbiilliittăăţţii  aa  



 18 

  ssttuuddeennţţiilloorr  şşii  aabbssoollvveennţţiilloorr  llaa  ssttuuddiiii  şşii  ppee  ppiiaaţţaa  mmuunncciiii,,  îînn  ccoonnddiiţţiiiillee  
  gglloobbaalliizzăărriiii  şşii  aa  iinntteeggrrăărriiii  RRoommâânniieeii  îînn  UUnniiuunneeaa  EEuurrooppeeaannăă;;    
••  iinniiţţiiaazzăă  ddeemmeerrssuurrii  şşii  mmaanniiffeessttăărrii  şşttiiiinnţţiiffiiccee  îînn  ffaavvooaarreeaa  
  pprrooffeessiioonnaalliizzăărriiii  aaccttiivviittăăţţiiii  ddee  ccoonnssiilliieerree  
  
  

    CCEERRCCEETTAARREE  SSPPEECCIIFFIICCĂĂ  DDOOMMEENNIIUULLUUII,,  EEVVAALLUUAARREE  ŞŞII  AANNAALLIIZZĂĂ        
                                                    PPSSIIHHOOSSOOCCIIOOLLOOGGIICCĂĂ    

  

pprriinn  rreeaalliizzaarreeaa  ddee  ssttuuddiiii  şşii  pprrooggnnoozzee  pprriivviinndd::    
  

••  ooppţţiiuunniillee  ccaannddiiddaaţţiilloorr  ddiinn  îînnvvăăţţăămmâânnttuull  pprreeuunniivveerrssiittaarr,,  îînn  vveeddeerreeaa  
  aarrmmoonniizzăărriiii  ooffeerrtteeii  aaccaaddeemmiiccee  ccuu  cceerriinnţţeellee  rreeaallee  aallee  ppiieeţţeeii  mmuunncciiii  
••  aannaalliizzaa  nneevvooiilloorr  eedduuccaaţţiioonnaallee  llaa  nniivveelluull  ccoommuunniittăăţţiiii  
••  pprrooiieeccttuull  ddee  vviiaaţţăă,,  aassppiirraaţţiiiillee  pprrooffeessiioonnaallee  şşii  ppllaannuull  ddee  ccaarriieerrăă  aall  
  ssttuuddeennţţiilloorr  
••  mmoottiivvaaţţiiaa  ppeennttrruu  îînnvvăăţţaarree  aa  ssttuuddeennţţiilloorr  
••  eeffiicciieennţţaa  îînnvvăăţţăărriiii  şşii  aa  ssppeecciiaalliizzăărriiii,,  îînn  rraappoorrtt  ccuu  cceerriinnţţeellee  ffoorrmmuullaattee  
  pprriinn  DDeeccllaarraaţţiiaa  ddee  llaa  BBoollooggnnaa    
  

  

    RREELLAAŢŢIIII  PPUUBBLLIICCEE  ŞŞII  MMAARRKKEETTIINNGG  EEDDUUCCAAŢŢIIOONNAALL    
  

aacceeaassttăă  ccaatteeggoorriiee  ddee  aaccttiivviittăăţţii  aarree,,  ccaa  oobbiieeccttiivvee,,  pprroommoovvaarreeaa  ooffeerrtteeii  
eedduuccaaţţiioonnaallee  şşii  aa  iimmaaggiinniiii  uunniivveerrssiittăăţţiiii::          
  

••  ggeessttiioonneeaazzăă  aaccttiivviittaatteeaa  ddee  iinnffoorrmmaarree  ppuubblliiccăă  îînn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu    
  LLeeggeeaa  554444  //  22000011  şşii  NNoorrmmeellee  MMeettooddoollooggiiccee  aaffeerreennttee  aacceesstteeiiaa  
••  ggeessttiioonneeaazzăă  rreellaaţţiiiillee  ccuu  mmaassss--mmeeddiiaa,,  pprriinn  ccoonncceeppeerreeaa  şşii  
  rreeddaaccttaarreeaa  ddee  mmeessaajjee  ((ssccrriissee  şşii  aauuddiioovviizzuuaallee))  şşii  ccrreeeeaazzăă  
  mmaatteerriiaalleellee  ppuubblliicciittaarree    
••  ffoorrmmuulleeaazzăă  şşii  llaannsseeaazzăă  ppee  ppiiaaţţăă  mmaatteerriiaallee  pprroommooţţiioonnaallee,,  pprriivviinndd  
  ooffeerrttaa  aaccaaddeemmiiccăă  şşii  sseerrvviicciiiillee  eedduuccaaţţiioonnaallee  ooffeerriittee  ddee  UUnniivveerrssiittaatteeaa  
  „„PPeettrruu  MMaaiioorr””    
••  rreeaalliizzeeaazzăă  ccaammppaanniiii  pprroommooţţiioonnaallee  ddeessttiinnaattee  pprroommoovvăărriiii  iinnssttiittuuţţiieeii  îînn  
  mmeeddiiuull  pprreeuunniivveerrssiittaarr,,  pprreeccuumm  şşii    llaa  nniivveell  llooccaall,,  rreeggiioonnaall  şşii  nnaaţţiioonnaall  
••  ccrreeeeaazzăă  şşii  ggeessttiioonneeaazzăă  iimmaaggiinneeaa  ppuubblliiccăă  aa  iinnssttiittuuţţiieeii  
••  oorrggaanniizzeeaazzăă  eevveenniimmeennttee  mmeeddiiaattiiccee  --  ccoonnffeerriinnţţee  ddee  pprreessăă,,  eexxppoozziiţţiiii,,  
  llaannssăărrii  ddee  pprroodduussee  //  sseerrvviicciiii  eedduuccaaţţiioonnaallee  şşii  ccoonneexxee,,  ffuurrnniizzaattee  ddee  
  UUnniivveerrssiittaatteeaa  „„PPeettrruu  MMaaiioorr””  

  

RREESSUURRSSEE    
  

CCeennttrruull  ddiissppuunnee  ddee  uunn  sseeddiiuu  nnoouu,,  ddoottaatt  ccuu  tteehhnniiccăă  mmooddeerrnnăă,,  mmoobbiilliieerr  şşii  
uuttiilliittăăţţii  ccee  aassiigguurrăă  ccoonnddiiţţiiii  ooppttiimmee  ppeennttrruu  aaccttiivviittaatteeaa  ccuurreennttăă..  DDee  aasseemmeenneeaa,,  
CCeennttrruull  ddiissppuunnee  ddee  iinnssttrruummeennttee  ccoommppuutteerriizzaattee  ddee  eevvaalluuaarree  şşii  
ppssiihhooddiiaaggnnoossttiicc,,  aaccrreeddiittaattee  ddee  CCoonnssiilliiuull  CCoolleeggiiuulluuii  PPssiihhoollooggiilloorr  ddiinn  
RRoommâânniiaa,,  ddeeddiiccaattee  aaccttiivviittăăţţiiii  ddee  ccoonnssiilliieerree  eedduuccaaţţiioonnaallăă  şşii  ddee    ccoonnssiilliieerree  aa  
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ccaarriieerreeii..  PPuunnccttuull  ddee  IInnffoorrmmaarree  ssttăă  llaa  ddiissppoozziiţţiiaa  ppuubblliiccuulluuii    ccuu  rreessuurrssee  
iinnffoorrmmaaţţiioonnaallee  ccoommpplleexxee..    
  

PPaaggiinnaa  wweebb  aa  CCeennttrruulluuii  hhttttpp::////wwwwww..uuppmm..rroo//ccaarreeeerr__cceenntteerr//iinnddeexx..hhttmm  ooffeerrăă  
iinnffoorrmmaaţţiiii  şşii  rreessuurrssee  ddeessttiinnaattee  ssttuuddeennţţiilloorr,,  îînn  vveeddeerreeaa  ddeezzvvoollttăărriiii  
mmaarrkkeettiinngguulluuii  ppeerrssoonnaall  ((mmooddeellee  ddee  CCVV,,  ssccrriissoorrii  ddee  iinntteennţţiiee,,  iinnddiiccaaţţiiii  pprriivviinndd  
pprreezzeennttaarreeaa  llaa  iinntteerrvviiuu)),,  pprreeccuumm  şşii  uunn  ssiinnooppttiicc  aall  eevveenniimmeenntteelloorr  şşii  
pprrooiieecctteelloorr  ppee  ccaarree  llee  ddeessffăăşşuurrăămm  îînn  ppaarrtteenneerriiaatt  ccuu  ssttuuddeennţţiiii  şşii  ccuu  ddiivveerrssee  
iinnssttiittuuţţiiii  ddiinn  ţţaarrăă  şşii  ssttrrăăiinnăăttaattee..      
  

PPrrooffeessiioonnaalliizzaarreeaa  aaccttiivviittăăţţiiii  ddee  ccoonnssiilliieerree  eessttee  uunnaa  ddiinn  pprreeooccuuppăărriillee  
ccoonnssttaannttee  aallee  ppeerrssoonnaalluulluuii  CCeennttrruulluuii  şşii  ssee  rreefflleeccttăă  îînn  eevveenniimmeenntteellee  ppee  ccaarree  
llee  oorrggaanniizzeeaazzăă..  PPrriimmaa  CCoonnffeerriinnţţăă  IInntteerrnnaaţţiioonnaallăă  ddee  CCoonnssiilliieerree  îînn  CCaarriieerrăă  ddiinn  
RRoommâânniiaa,,  pprreeccuumm  şşii  sspprriijjiinnuull  ppee  ccaarree  CCeennttrruull  ll--aa  aaccoorrddaatt  llaa  ffuunnddaammeennttaarreeaa  
pprrooggrraammuulluuii  ddee  ssttuuddiiii  mmaasstteerraallee  „„MMaannaaggeemmeenntt  şşii  CCoonnssiilliieerree  îînn  CCaarriieerrăă””,,  
oorrggaanniizzaarreeaa  ddee  wwoorrkksshhoopp--uurrii  şşii  îînnttââllnniirrii  ppee  ddiivveerrssee  tteemmee  ddee  iinntteerreess,,  
ssppeecciiffiiccee  ddoommeenniiuulluuii,,  ffaacc  ddiinn  CCeennttrruull  ddee  CCoonnssiilliieerree  uunn  pprroommoottoorr  îînn  
pprrooffeessiioonnaalliizzaarreeaa  şşii  pprroommoovvaarreeaa  aaccttiivviittăăţţiiii  ddee  ccoonnssiilliieerree  îînn  RRoommâânniiaa..    
  

  
PPRROOIIEECCTTEE  
  

CCeennttrruull  ddee  CCoonnssiilliieerree  ddeezzvvoollttăă  ccoonnttiinnuuuu  ccoollaabboorrăărrii  şşii  ppaarrtteenneerriiaattee  --  iinntteerrnnee  
şşii  iinntteerrnnaaţţiioonnaallee  --  ccaa  pprroommoottoorr  ssaauu  ppaarrtteenneerr,,  îînn  ccaaddrruull  mmaaii  mmuullttoorr  pprrooiieeccttee  
eeuurrooppeennee..  RReellaaţţiiiillee  ccuu  DDeeppaarrttaammeennttuull  ddee  ŞŞttiiiinnţţee  PPssiihhoollooggiiccee,,  DDiiddaaccttiiccee  şşii  
PPeeddaaggooggiiccee  ddee  llaa  UUnniivveerrssiittaatteeaa  LLeeccccee  ––  IIttaalliiaa,,  pprreeccuumm  şşii  ppaarrtteenneerriiaatteellee  ccuu  
iinnssttiittuuţţiiii  ppuubblliiccee,,  OONNGG  ––uurrii  şşii  ccoommppaanniiii,,  ddiinn  ţţaarraa  şşii  ddiinn  ssttrrăăiinnăăttaattee,,  îînn  ddiivveerrssee  
pprrooiieeccttee  ffiinnaannţţaattee  ddee  CCoommuunniittaatteeaa  EEuurrooppeeaannăă,,  ffaacc  ddiinn  CCeennttrruull  ddee  CCoonnssiilliieerree  
oo  ssttrruuccttuurrăă  ddiinnaammiiccăă  şşii  ccoommppeettiittiivvăă..  PPrrooffiillaaxxiiaa  aannttiiddrroogg,,  ddeezzvvoollttaarreeaa  uunnuuii  
CCeennttrruu  RReeggiioonnaall  ddee  AAssiisstteennţţăă  şşii  CCoonnssiilliieerree  îînn  CCaarriieerrăă,,  ffoonnddaarreeaa  uunneeii  AAggeennţţiiii  
ddee  PPllaassaammeenntt  ppee  ppiiaaţţaa  mmuunncciiii  ppeennttrruu  ttiinneerriiii  aabbssoollvveennţţii  ddiinn  RReeggiiuunneeaa  77  
CCeennttrruu,,  pprreeccuumm  şşii  mmoonniittoorriizzaarreeaa  şşii  aassiissttaarreeaa  ssttuuddeennţţiilloorr  ccuu  iinniiţţiiaattiivvee  
aannttrreepprreennoorriiaallee    ssuunntt  nnuummaaii  ccââtteevvaa  ddiinn  pprrooiieecctteellee  îînn  lluuccrruu..    

  
PPeennttrruu  ccaa  aaddaappttaarreeaa  llaa  vviiaaţţaa  ddee  ssttuuddeenntt  ssăă  vvăă  ffiiee  mmaaii  ssiimmppllăă,,  vvăă  

iinnvviittăămm  ssăă  ccoonnttaaccttaaţţii  CCeennttrruull  ddee  CCoonnssiilliieerree  şşii  ssăă  aacccceessaaţţii  rreessuurrsseellee  şşii  
sseerrvviicciiiillee    ccuu  ccaarree  vvăă  ssttăămm  llaa  ddiissppoozziiţţiiee..  

  
EEcchhiippaa  CCeennttrruulluuii  ddee  CCoonnssiilliieerree  vvăă  uurreeaazzăă    

bbuunn  vveenniitt  îînn    mmeeddiiuull  aaccaaddeemmiicc,,    

  
SSTTUUDDEENNŢŢIIEE  FFRRUUMMOOSSĂĂ  şşii  SSUUCCCCEESS  !!  
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NNBBCCCC  IInntteerrnnaattiioonnaall  EEuurrooppee  ssee  ccoonnssttiittuuiiee  îînnttrr--uunn  ooffiicciiuu  rreeggiioonnaall  

eeuurrooppeeaann  aall  NNBBCCCC  IInntteerrnnaattiioonnaall  UUSSAA..  AArriiaa  ssaa  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittăăţţii  eessttee,,  îînn  
mmaarree  mmăăssuurrăă,,  aacceeeeaaşşii  ccuu  cceeaa  aa  OOrrggaanniizzaaţţiieeii  MMoonnddiiaallee  aa  SSăănnăăttăăţţiiii  îînn  
EEuurrooppaa..  

NNBBCCCC  IInntteerrnnaattiioonnaall  EEuurrooppee  sspprriijjiinnăă,,  ccoooorrddoonneeaazzăă  şşii  mmeennttoorreeaazzăă  
pprrooggrraammee  ddee  ffoorrmmaarree  şşii  cceerrttiiffiiccaarree  aa  ccoonnssiilliieerriilloorr  ddiinn  rreeggiiuunnee  ––  pprreeccuumm  şşii  
pprrooggrraammee  ddee  ddeezzvvoollttaarree  aaddrreessaattee  ccoonnssiilliieerriilloorr  pprraaccttiicciieennii  ccuu  eexxppeerriieennţţăă  îînn  
ddoommeenniiuull  ssăănnăăttăăţţiiii  mmiinnttaallee..    
  NNBBCCCC  RRoommâânniiaa  eessttee  uunn  oorrggaanniissmm  ccuu  rrooll  ccoonnssuullttaattiivv  şşii  ddee  
eedduuccaaţţiiee//ffoorrmmaarree  ccaarree  sspprriijjiinnăă  ddeemmeerrssuurriillee  ddee  pprrooffeessiioonnaalliizzaarree  aa  iinnssttiittuuţţiieeii  
ccoonnssiilliieerriiii  îînn  RRoommâânniiaa..    
  NNBBCCCC  RRoommâânniiaa  ooppeerreeaazzăă  llaa  nniivveell  nnaaţţiioonnaall  îînn  ssffeerraa  ssăănnăăttăăţţiiii  
mmiinnttaallee,,  pprriinn  oorrggaanniizzaarreeaa  şşii  sspprriijjiinniirreeaa  uunnoorr  pprrooggrraammee  ddee  ffoorrmmaarree  aa  
ccoonnssiilliieerriilloorr..  

CCooooppeerreeaazzăă  ccuu  uunniivveerrssiittăăţţii  şşii  aallttee  iinnssttiittuuţţiiii  ppeennttrruu  sspprriijjiinniirreeaa  uunnoorr  
pprrooggrraammee  ddee  ffoorrmmaarree  aa  ccoonnssiilliieerriilloorr  şşii  aa  aallttoorr  pprraaccttiicciieenniilloorr  ddiinn  ssffeerraa  
ssăănnăăttăăţţiiii  mmiinnttaallee,,  îînnttrr--uunn  eeffoorrtt  ddee  aassiimmiillaarree  iinntteeggrraattooaarree  aa  ccoonncceepptteelloorr  şşii  
tteehhnniicciilloorr  uunniivveerrssaallee  aallee  ccoonnssiilliieerriiii  llaa  ssppeecciiffiiccuull  nnaaţţiioonnaall  şşii  nneevvooiillee  
eeccoonnoommiiccee,,  ssoocciiaallee,,  ppoolliittiiccee  aallee  ssoocciieettăăţţiiii  rroommâânneeşşttii..  
  NNBBCCCC  RRoommâânniiaa  îîşşii  pprrooppuunnee  ssăă  ssee  iimmpplliiccee  îînn  ccrreeaarreeaa  şşii  
iimmpplleemmeennttaarreeaa  uunnuuii  ssiisstteemm  ddee  nnoorrmmee  şşii  ssttaannddaarrddee  ddee  ccaalliittaattee  ddee  nniivveell  
iinntteerrnnaaţţiioonnaall  ppeennttrruu  pprrooffeessiiuunneeaa  ddee  ccoonnssiilliieerree  ––  ssttaannddaarrddee  pprroommoovvaattee  llaa  
nniivveelluull  uunnoorr  pprrooggrraammee  ddee  cceerrttiiffiiccaarree  ssppeecciiffiiccee..  

CCaa  ttooaattee  ooffiicciiiillee  nnaaţţiioonnaallee  aallee  NNBBCCCC,,  NNBBCCCC  RRoommâânniiaa  eessttee  ggaattaa  ssăă  
ccoollaabboorreezzee  ccuu  iinnssttiittuuţţiiii  aaccaaddeemmiiccee,,  oorrggaanniizzaaţţiiii  pprrooffeessiioonnaallee,,  aaggeennţţiiii  
gguuvveerrnnaammeennttaallee  şşii  nnoonngguuvveerrnnaammeennttaallee,,  ccoommppaanniiii  pprriivvaattee,,  ccuu  ssccooppuull  ddee  aa  
sspprriijjiinnii  pprrooffeessiioonnaalliizzaarreeaa  aaccttiivviittăăţţiilloorr  ddee  ccoonnssiilliieerree  şşii  îînnttăărriirreeaa  ssiisstteemmuulluuii  ddee  
aassiisstteennţţăă  îînn  ddoommeenniiuull  ssăănnăăttăăţţiiii  mmiinnttaallee  îînn  RRoommâânniiaa..    
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AACCŢŢIIUUNNII  ŞŞII  PPAARRTTEENNEERRIIAATTEE    
--  NNBBCCCC  SSUUAA,,  îînn  ccoollaabboorraarree  ccuu  UUnniivveerrssiittaatteeaa  „„PPeettrruu  MMaaiioorr””  ddiinn  TTâârrgguu  ––  

MMuurreeşş    şşii  CCeennttrruull  ddee  CCoonnssiilliieerree  şşii  OOrriieennttaarree  îînn  CCaarriieerrăă,,  îînn  aannuull  22000055  aauu  
oorrggaanniizzaatt  CCoonnffeerriinnţţaa  IInntteerrnnaaţţiioonnaallăă  „„CCaarreeeerr  CCoouunnsseelliinngg  aanndd  TThhee  GGlloobbaall  
LLaabboorr  MMaarrkkeett””    
hhttttpp::////wwwwww..uuppmm..rroo//ccaarreeeerr__cceenntteerr//mmaaiinn11..hhttmm    

--  NNBBCCCC  IInntteerrnnaattiioonnaall--EEuurrooppee  şşii  NNBBCCCC--RRoommaanniiaa  îînn  ccoollaabboorraarree  ccuu  
CCeennttrruull  ddee  CCoonnssiilliieerree  şşii  OOrriieennttaarree  îînn  CCaarriieerrăă  aall  UUnniivveerrssiittăăţţiiii  „„PPeettrruu  MMaaiioorr””  
ddiinn  TTâârrgguu  ––  MMuurreeşş,,  aauu  sspprriijjiinniitt  ffuunnddaammeennttaarreeaa  lliinniieeii  ddee  ssttuuddiiii  mmaasstteerraallee  
„„MMaannaaggeemmeenntt  şşii  CCoonnssiilliieerree  îînn  CCaarriieerrăă””,,  ccee  ssee  şşccoollaarriizzeeaazzăă  llaa  FFaaccuullttaatteeaa  ddee  
ŞŞttiiiinnţţee  EEccoonnoommiiccee,,  JJuurriiddiiccee  şşii  AAddmmiinniissttrraattiivvee  aa  UUnniivveerrssiittăăţţiiii  „„PPeettrruu  MMaaiioorr””..    
wwwwww..ccddff--gglloobbaall..oorrgg..  

--  NNBBCCCC--RRoo  eessttee  ppaarrtteenneerr  îînn  pprrooiieeccttuull  MMeennttaall  HHeeaalltthh  FFaacciilliittaattoorr,,  
ddeemmaarraatt  ddee  OOrrggaanniizzaaţţiiaa  MMoonnddiiaallăă  aa  SSăănnăăttăăţţiiii  şşii  ddee  NNBBCCCC--UUSS..  OOffiicciiuulluuii  
NNBBCCCC  RRoommâânniiaa  ddiinn  TTgg..MMuurreeşş  şşii  UUnniivveerrssiittăăţţiiii  IIbbeerrooaammeerriiccaannaa  ddiinn  MMeexxiiccoo  
CCiittyy  llee--aauu  rreevveenniitt  mmiissiiuunneeaa  ddee  aa  ppiilloottaa  aacceesstt  pprrooiieecctt,,  ppâânnăă  îînn  iiuulliiee  aa..cc..  
wwwwww..vvaanngguuaarrddooffccoouunnsseelllloorrss..oorrgg      
 
 

CISCO NETWORKING ACADEMZ PROGRAM  
 

Adresa OAO RoEduNet Targu-Mures,  
Str. Nicolae Iorga Nr.1 cod poştal 540088 
Tel/Fax: +40 265 215843 
http://cisco.netacad.ro  
 
Programul Cisco Networking Academy CNAP a debutat în România în 
aprilie 1999 când primii 20 de instructori si-au început pregătirea la 
academia regionala RoEduNet Bucureşti. În acelaşi an programul CNAP a 
pornit si în Târgu Mures prin deschiderea academiei Regionale OAO 
Roedunet Târgu Mureş si a academiei locale Universitatea “Petru Maior” 
Târgu Mures. Succesul programului nu s-a lăsat mult aşteptat, mai ales 
datorita “exploziei” Internetului si a numărului redus de specialişti în 
domeniul reţelelor de calculatoare. La ora actuala, Academia Regionala 
OAO Roedunet Târgu Mureş coordonează activitatea academiilor locale 
din judeţele Mureş, Sibiu, Covasna si Harghita.  
 
 
Programul CNAP s-a dezvoltat continuu, incluzând la ora actuala cursuri 
sponsorizate de lideri din industria IT precum Hewlett-Packard, Sun 
Microsystems si Panduit. Programul pune accent în primul rând pe practica 
în laborator, astfel încât absolvenţilor li se asigura o pregătire care sa le 
permite intrarea rapidă pe piaţa muncii în domeniul IT&C (deficitul de 
specialisti în domeniul retelelor din economiile în curs de dezvoltare - 
studiu elaborat de IDC la solicitarea Cisco Systems)  
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Programul Cisco Networking Academy (CNAP) este un parteneriat între 
Cisco Systems şi organizaţii educaţionale, de afaceri sau guvernamentale 
ale comunităţilor din întreaga lume. Curriculum-ul Networking Academy 
urmăreşte să predea cursanţilor lecţii pe teme de proiectare, instalare si 
întreţinere a reţelelor de comunicaţii. Programul pregăteşte cursanţii pentru 
locurile de munca ale secolului 21, servind în acelaşi timp ca model de e-
learning. CNAP combină învăţarea online, condusă de profesor, cu exerciţii 
practice de laborator în care cursanţii aplică ceea ce învaţă la cursuri 
lucrând pe reţele reale. 
 
 

ECDL 
  

European Computer Driving Licence 
 

"Ştiţi să folosiţi computerul?". Această întrebare se face auzită tot mai des, 
în tot mai multe domenii, în toate ţările lumii şi probabil fiecare dintre noi 
am fost printre cei întrebaţi. Pentru a ne ajuta să răspundem afirmativ la 
această întrebare şi a fi şi credibili, Consiliul European al Societăţilor 
Informatice Profesionale (CEPIS), cea mai importantă asociaţie europeană 
de IT&C, a creat European Computer Driving Licence, un certificat de 
utilizator de computer, care se obţine în baza unor standarde de calitate 
unanim recunoscute. 
 
Iniţialele ECDL semnifică European Computer Driving Licence şi, într-o 
traducere care ar mulţumi prevederile Legii Pruteanu, ar suna “Permisul 
European de Conducere a Calculatorului”. După cum îi spune şi numele, 
este vorba de un certificat care atestă că posesorul are cunoştinţe/abilităţi 
rezonabile în folosirea unui calculator. 
La ce foloseşte ? 
În primul rând, la angajare. Majoritatea posturilor de tip "gulere albe" 
reclamă în prezent cunoştinţe minime de operare a calculatorului, Word, 
Excel, Internet etc. Modalitatea în care aceste cunoştinţe sunt testate, însă, 
ridică destule probleme. Or, un certificat ECDL este unitar. Mai mult, 
calitatea certificării ECDL este dincolo de orice îndoială, fiind recunoscut în 
toate ţările Uniunii Europene, ţări în care, în administraţie şi chiar o serie de 
firme private, testarea ECDL a angajaţilor este obligatorie. 
 
La nivel mondial certificarea ECDL este administrată de ECDL/ECDL 
Foundation care, începând cu 2002, are "reprezentanţă" şi în România - 
ECDL România (www.ecdl.org.ro). Certificarea are loc în centre de testare 
ECDL.  
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Universitatea "Petru Maior" Tg Mureş  a fost acreditată în vederea testării şi 
pregătirii cursanţilor pentru obţinerea unui certificat ECDL, dispunând, în 
acest scop, de: 

o bază materială corespunzătoare (calculatoare personale Pentium 
IV şi sistemul de operare Windows XP şi Office XP ca mediu de 
instruire si testare ECDL) ;  

o instructori experimentaţi în procese de instruire asistată.   
Candidaţi 

Poate dobândi certificate ECDL orice persoană capabilă să susţină testul, 
indiferent de vârstă şi pregătire profesională. Credem însă că, în mod 
deosebit, vor fi interesate acele categorii profesionale care vor să 
dobândească un post (sau să şi-l păstreze) în administraţie, învăţământ, 
economie/afaceri etc.  
Detalii la adresa:   http://gate.uttgm.ro/ecdl/index.html  
 

BIBLIOTECA 
  
Universitatea “Petru Maior” dispune de o bibliotecă de uz intern, cu 

caracter enciclopedic, de serviciile căreia beneficiază toţi studenţii şi toate 
categoriile de personal din universitate. Fondul de carte este de peste 
147.200 de exemplare,  existând  suport informatizat pentru un număr 
însemnat de lucrări cu caracter didactic: cursuri, culegeri de probleme şi 
îndrumătoare de lucrări sau proiecte, site-uri şi CD-uri educaţionale, 
precum şi câteva sute de colecţii de periodice de specialitate, casete audio 
şi video. Localul bibliotecii cuprinde biblioteca centrală, sala de lectură cu 
100 de locuri şi o sală pentru reviste străine. 

 
RoEduNet – pagina web  

 
Universitatea a dotat şi pus în funcţiune un centru de comunicaţii 

internaţionale prin Internet, fiind una din cele cinci staţii naţionale ale reţelei 
RoEduNet pentru instituţiile academice din România şi nodul zonal pentru 
întreg centrul universitar Târgu - Mureş. Acest centru a intrat, prin hotărâre 
guvernamentală, în structura reţelei naţionale de învăţământ RoEduNet, 
structură de mare importanţă pentru funcţionarea universităţilor. Acest fapt 
asigură infrastructura necesară dezvoltării Tehnologiilor Educaţionale 
Avansate în domeniul educaţiei.  

Pagina web. www.upm.ro  găzduieşte informaţii ample privind 
structura şi activitatea instituţiei, precum şi date utile şi mereu actualizate 
despre regulamente, evenimente şi proiecte.  

 
INTRANET 

http://uniweb.upm.ro 
Este un instrument de mare utilitate, destinat informării studenţilor. Pagina 
„Intranet” poate fi accesată pentru informaţii privind calendarul academic, 
orar, rezultate la examene etc.  
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EDITURA 
 

Universităţii "Petru Maior" din Târgu-Mureş: a luat fiinţă în anul 
1995, în baza avizului Ministerului Culturii nr.3543/22.03.95 şi are scopul 
de a facilita publicarea unor lucrări cu caracter didactic, destinate 
studenţilor, precum şi a lucrărilor de certă valoare, cu caracter tehnico-
ştiinţific, având ca autori cadre didactice titulare şi/sau asociate ale 
Universităţii “Petru Maior” şi fiind acreditată de către Consiliul Naţional al 
Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior. Cărţi tipărite în 2002 - 18 
titluri,  în  2003 - 10 titluri, iar în 2004 - 39 titluri;  totalul cărţilor tipărite - 141 
titluri. Universitatea mai dispune de un atelier propriu de multiplicare.  
 

CAMPUS 
 
În centrul universitar Târgu-Mureş exista complexul studenţesc 

constituit din 6 cămine cu o capacitate de 1777 locuri, în cadrul căruia 
Universitatea "Petru Maior" deţine în administrare un cămin cu 380 de 
locuri. Repartizarea studenţilor în cămin se face pe baza criteriilor stabilite 
de Senatul universităţii.  

În complexul studenţesc se află şi Casa de Cultura Studenţească 
"Mihai Eminescu" unde se desfăşoară diferite activităţi culturale şi 
educaţionale. 

Tot în această zona se găseşte şi cantina studenţească. Meniul 
cantinei este afişat zilnic la intrarea fiecărui cămin. 

Căminul universităţii "Petru Maior" se afla pe                                
strada Nicolae Grigorescu 15/B.  
Telefon: 0265/210734.  
Administrator: Saioc Lina. 

Căminul dispus pe patru nivele, doua pentru băieţi şi doua pentru 
fete. La fiecare nivel sunt 25 de camere pentru 4 persoane si o sala de 
lectură. 
Cazare în cămin poate obţine studentul care nu are domiciliul stabil în 
Târgu-Mureş.  

Criteriile după care se aproba cererile de cazare sunt: 
- Media anuala, sau media la admitere (pentru studenţii din anul I) 
- Distanta dintre domiciliul stabil al studentului şi oraşul Târgu-Mureş. 
- Condiţiile sociale deosebite.  
Detalii la:  http://gate.uttgm.ro/campus/index.html  
 

ORGANIZAŢII STUDENŢEŞTI  
 

  “ASUPM” – Asociaţia Studenţilor din Universitatea “Petru Maior” 
este o organizaţie independentă, cu personalitate juridică şi urmăreşte 
promovarea şi apărarea demnităţii, drepturilor şi intereselor membrilor săi, 
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participarea activă şi constructivă la viaţa academică, precum şi asigurarea 
cadrului de desfăşurare a activităţilor sociale şi culturale. www.asupm.ro    
 
 Asociaţia “Gheorghe I. Brătianu”, fondată în 1996 de către prima 
generaţie de studenţi de la profilul Istorie – Limba şi literatura engleză din 
cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere, are scopul de a stimula activitatea 
ştiinţifică, promovarea de relaţii profesionale prin participarea şi 
organizarea de sesiuni de comunicări ştiinţifice şi continuarea activităţii 
publicistice. 
 “AIESEC” – Asociaţia Internaţională a Studenţilor în Economie şi 
Management – din Târgu-Mureş este persoană juridică din anul 2000 şi se 
implică în dezvoltarea personală şi profesională a tinerilor din mediul 
universitar târgu-mureşean, prin diverse programe şi proiecte. 

AIESEC Tîrgu-Mureş
Facultatea de atiinte Economice si Administrative, str. Livezeni, 
nr. 69, cam. C16 
540566 Tîrgu-Mureş 
E-mail: targumures.ro@aiesec.net 
http://ro.aiesec.org 
 „ALUMNI” – Asociaţia Absolvenţilor Universităţii “Petru Maior”.  
 

PROCEDURILE DE ÎNMATRICULARE 
 
Înmatricularea studenţilor la Universitatea “Petru Maior” din Târgu 

Mureş se face prin decizia Rectorului, după îndeplinirea tuturor cerinţelor, 
în baza propunerii înaintate de decanul facultăţii. După aprobarea 
înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol, sub număr unic, 
valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare, în cadrul aceleiaşi facultăţi. 
Pentru înmatricularea în anul I de studiu: 

Candidaţii reuşiţi în urma concursului de admitere la învăţământul 
de zi/cu frecvenţă redusă vor depune la secretariatele facultăţilor, o fişă de 
înscriere, în  termenul precizat de graficul desfăşurării concursului de 
admitere. Nedepunerea documentelor în termenul stabilit determină 
pierderea dreptului câştigat prin concursul de admitere; 

Studenţii străini, bursieri ai statului român, cei pe cont nevalutar 
(fără taxe) sau cei pe cont propriu în lei, vor fi înmatriculaţi în baza fişei de 
înscriere depusă la secretariatul facultăţii, în termen de 5 zile de la data 
înregistrării în Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mureş a Ordinului de 
primire la studii, emis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

Pentru studenţii străini pe cont propriu valutar decizia de 
înmatriculare se emite numai după ce a fost achitată taxa de şcolarizare 
prevăzută de Ordonanţa Guvernului Nr. 13/1993. 
Studenţii vor încheia, în termenele stabilite, contracte-cadru pentru întreaga 
perioadă de şcolarizare şi contractul pentru anul I de studii. 
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Nerealizarea acestui lucru în termenele stabilite determină 
încetarea raporturilor contractuale cu Universitatea “Petru Maior” din Târgu 
Mureş şi implicit, pierderea dreptului câştigat prin concursul de admitere. 

Înmatricularea în anii II, III sau IV de studiu se poate face şi ca 
urmare a transferului de la o facultate la alta în cadrul Universităţii “Petru 
Maior” din Târgu  Mureş sau de la alte instituţii de învăţământ superior. 
Solicitanţii care au primit aprobarea pentru transfer vor depune, în termen 
de cinci zile de la începerea anului universitar, la secretariatul facultăţii, o 
fişă de înscriere, dosarul cu actele de transfer, vor încheia un contract-
cadru pentru întreaga perioadă rămasă de şcolarizare şi contractul pentru 
anul de studiu în care se transferă. Dacă sunt transferaţi la taxă, vor achita 
prima tranşă din taxa anuală de şcolarizare (aferentă semestrului I). 

Art. 64. Înscrierea studenţilor în anul II , III sau IV de studiu, după 
anul în care s-a produs înmatricularea, se face în primele 10 zile de la 
începutul anului universitar, pe baza fişei de înscriere. Studenţii români, de 
la învăţământul cu taxă, vor achita prima tranşă din taxa anuală de 
şcolarizare (aferentă semestrului I). Studenţii străini pe cont propriu valutar 
şi cei pe cont propriu în lei vor achita taxa de şcolarizare aferentă perioadei 
01 octombrie – 31 martie. În termenele stabilite, studenţii vor încheia 
contractul anual de studii. 

Înscrierea în anul suplimentar se face cu 10 zile înaintea începerii 
anului universitar, pe baza unei cereri şi a fişei de înscriere. Pentru 
înscriere, studenţii vor achita taxa aferentă tuturor evaluărilor care vor fi 
susţinute şi vor încheia contractul anual de studii cu Universitatea “Petru 
Maior” din Târgu Mureş. Cuantumul taxei pentru evaluări se stabileşte 
diferenţiat, în funcţie de numărul evaluărilor de susţinut, conform 
regulamentului de taxe. 

Înscrierea sau înmatricularea în anul II sau III la buget, pentru 
studenţii de la forma cu taxă, se face conform art. 34 – 41 din prezentul 
regulament, cu recunoaşterea studiilor, conform regulii creditelor 
transferabile. 

La înscrierea studenţilor în Registrul matricol, dosarul personal va 
cuprinde: 

• Fişa de înscriere; 
• Diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în original; pentru 

studenţii de la taxă, înscrişi şi la o altă universitate, se acceptă şi copie 
legalizată şi adeverinţă de la această universitate, din care să rezulte că 
diploma de bacalaureat în original se află la respectiva universitate; 

• Copia legalizată după diploma de studii superioare (dacă este cazul); 
• Actele medicale; 
• Adeverinţa în original eliberată de prima facultate, pentru studenţii 

care urmează a doua facultate; 
• Certificatul de naştere în copie legalizată; 
• Foaia matricolă sau situaţia şcolară care să conţină notele, numărul 

de credite şi numărul de ore pe fiecare disciplină din anii anteriori (dacă  
este cazul); 
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• Lucrările scrise de la concursul de admitere (cu excepţiile 
corespunzătoare); 

Contractul - cadru pentru întreaga perioadă şi contractul anual de 
şcolarizare, încheiate între student şi Universitatea “Petru Maior” din Târgu 
Mureş, pentru cei de la învăţământ cu taxă (zi  sau frecvenţă redusă). 

Dosarele de evidenţă a studenţilor se completează în fiecare an cu 
fişa de înscriere pentru anul respectiv, contractul anual între student şi 
Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mureş şi cu eventualele documente 
şi decizii care privesc situaţia şcolară şi socială (prelungiri de şcolaritate, 
întreruperi de studii, exmatriculări, transferuri, reînmatriculări, drepturi 
sociale, obligaţii financiare etc.). 

După înmatricularea în facultate, studentul primeşte carnetul de 
student, care se vizează în fiecare an de studiu. Carnetul de student stă la 
baza legitimării studentului pentru toate serviciile şi activităţile din 
Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mureş. Prezentarea carnetului de 
student la evaluarea cunoştinţelor este obligatorie. În cazul în care 
studentul pierde carnetul de student, i se poate elibera duplicat, contra 
cost, după publicarea în presă a pierderii acestuia. 

 
(propunere) 

CALENDARUL ACADEMIC 
2006 – 2007  

Semestrul I 
 
02.10.2006.– 22.12.2006.  activităţi didactice  12 săptămâni 
23.12.2006 – 07.01.2007  vacanţă     2 săptămâni 
08.01.2007 – 21.01.2007 activităţi didactice   2 săptămâni 
22.01.2007 – 18.02.2007 sesiune examene   4 săptămâni 
19.02.2007 – 25.02.2007 vacanţă     1 săptămâni 
 
Semestru II 
 
26.02.2007 – 03.06.2007 activităţi didactice  14 săptămâni 
04.06.2007 – 30.06.2007 sesiune examene    4 săptămâni 
01.07.2007 – 22.07.2007 practică     3 săptămâni 
23.07.2007 – 30.09.2007 vacanţă    10 săptămâni 
 
Examenele de licenţă / diplomă / absolvire / disertaţie  
15 – 28.06.2007  
 
Sesiunea de restanţe / reexaminări  
04 – 14.09.2007 
 
NNoottăă::  SSttrruuccttuurraa  sseemmeessttrruulluuii  IIII  ppeennttrruu  aanniiii  tteerrmmiinnaallii  vvaa  ffii  îînnttooccmmiittăă  ddee  ffaaccuullttăăţţii  
ccoonnffoorrmm  ppllaannuurriilloorr  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  aapprroobbaattee  ppeennttrruu  ffiieeccaarree  ssppeecciiaalliizzaarree,,  ccuu  
ccoonnddiiţţiiaa  ccaa  aacceesstt  sseemmeessttrruu  ssăă  aaiibbăă  mmaaxxiimm  1122  ssăăppttăămmâânnii 



LOCAŢIILE SPAŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
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CLADIREA A 
Str. Nicolae Iorga nr. 1 

 
NR. 

DEMISOL 
Laborator auto A 020 
Sala de sport A 001 
Lab. Proiectarea dispozitivelor A 002 
Lab. Termotehnică şi maşini 
termice A 003 

Tablou  electric A 004 
Laborator Electroenergetică A 005 
Laborator TCM (seminar) A 006 
Laborator TCM A 007 
Lab. Maşini electrice A 008 
Birou serv. Tehnic administrativ A 009 
Centrala termică A 010 
Liga studenţească A 011 
Lab. M-U-CNC (curs) A 012 
Lab. Scule aşchietoare A 013 
Lab. Maşini unelte A 014 
Lab. Mecatronică A 015 
Lab. Tehnica presării la rece A 016 
Lab. Tehnici neconvenţionale A 017 
Lab. Teh. Materialelor - curte A 018 
Lab. Tratamente termice A 019 

PARTER 
Lab. Rezistenţa Mat şi Vibraţii  A 101 
Lab.  Tehnici de comunicare A 102 
Lab. Tehnologia materialelor A 103 

A 104 Laborator Organe de Maşini / 
Birou inginerie A 105 
Birou cadre inginerie A 106 
Birou dep. pt. preg. personalului 
didactic A 107 

Lab. fizică A 108 
Sală de curs A 109 
Secretariat – catedra de istorie A 110 
Lab. Electronică A 111 
Lab. Automatizări  A 112 
Lab. Electronică A 113 
Lab. Electronică A 114 
Secret. Facultatea de Inginerie A 115 
 

NIVELUL I 
 

Aula A 200 
Secretariat colegiu + DPPD A 201 
Decanat fac. de ştiinţe şi litere A 202 
Secretariat fac. de ştiinţe şi 
litere A 203 

Sală de curs A 204 
Birou cadre  A 205 
Lab. Chimie şi merceologie A 206 
Lab. Studiul mat. + Cercetare A 207 
Lab. Ingineria calităţii/ Inform. A 208 
Întreprindere simulată A 209 
Lab. Ingineria calităţii / Inform. A 210 
Lab. Echipamente electrice  A 211 
Lab.  Protecţii electrice A 212 
Birou Şef catedră A 213 
Sală curs utilizarea energiei 
electrice A 214 

NIVELUL  II 
 

Cabinet medical A 300 
Laborator informatică A 301 
Decanat ing. – secretariat A 302 
Laborator  Informatică (2) A 303 
Internet A 304 
Birou tempus A 305 
Sală curs – geometrie 
descriptivă A 306 

Sală curs grafică pe calculator A 307 
Lab. Proiectarea asistată pe 
calculator A 308 

Lab. Managementul calităţii A 309 
Centru cercetare  A 310 
Birou catedra ing. electrică A 311 
Sală curs lab. automatizări 
industriale A 312 

Birou catedra ing. electrică A 313 
Lab. Electronică de putere A 314 
Birou A 315 
Lab. Programarea  sistemelor 
de  distribuţie  / Informatică A 316 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLADIREA R 
Piaţa Bernady nr. 7 NR. 

PARTER 
Biblioteca/ Sală de lectură R 01 
Arhiva R 02 
Director IFRD  R 03 
Secretariat şi contabilitate  
I.F.R.D R 04 

Depozit cărţi R 05 
Catedra de Istorie R 06 
Depozit / Arhivă R 07 
Biblioteca sala de reviste R 08 
Casierie R 09 

NIVELUL I 
Casierie R 11 
Compartiment salarizare R 12 
Contabil şef R 13 
Director general administrativ R 14 
Birou financiar contabilitate R 15 
Cancelar general  
Biroul programe comunitare R 16 

Secretar şef R 17 
Rector R 18 
Prorector ştiinţific 
Prorector didactic R 19 

Birou organizare salarizare 
personal R 20 

Sala senat R 21 
NIVELUL II 

Laborator Informatică (3) R 30 
Centrul de consiliere şi 
orientare în carieră R 31 

Catedra de  Matematică R 32 
Sala de curs R 33 
„Resource Room” R 34 
Sala curs  +  
Birou Informaticieni R 35 

Laborator  Calculatoare R 36 
Catedra de Filologie R 37 
Sală de curs R 38 
Sală de curs R 39 

CLĂDIREA C 
Livezeni nr. 69 NR. 

DEMISOL 
Birou C 01 
Sală de lectură C 02 
Multiplicare C 03 
Sală servere C 04 
Sală de seminar C 05 
Sală de curs C 06 
Bibliotecă - împrumut C 07 

PARTER 
Sală  seminar C 10 
Laborator criminalistică – 
seminar C 11 

Sală de curs C 12 
Sală de curs C 13 
Sală de curs C 14 
Sală de curs C 15 
Sală de seminar C 16 
Sală de seminar C 17 
Sală de seminar C 18 
Sală de seminar  C 19 

ETAJ I 
Birou C 20 
Birou C 21 
Cabinet informatică C 22 
Informatică C 23 
Informatică C 24 
Multimedia  C 25 
Sală de curs C 26 
Sală de seminar C 27 
Sală de seminar C 28 
Sală de seminar  C 29 

ETAJ II  
Sală de seminar C 30 
Birou  C 31 
Sală de curs C 32 
Birou C 33 
Birou C 34 
Aulă C 35 
Sală de seminar C 36 
Sală de seminar C 37 
Sală de seminar C 38 
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REGULAMENTE  
 
Activitatea profesională a studenţilor şi relaţia cu diferitele compartimente 
funcţionale ale Universităţii au la bază o serie de regulamente, pe care  
studenţii sunt obligaţi să le cunoască şi să le respecte.  Pentru a vizualiza 
regulamentele ce vi se adresează, puteţi accesa  adresa web 
http://www.upm.ro/studenti/index.html.  De asemenea, le puteţi consulta şi 
la Biblioteca Universităţii.   

 

CLĂDIREA D – DECANAT 
Livezeni nr.69 NR. 

Secretariat – decanat D 10 
Birou decan D 11 
Oficiu D 12 
Birou D 13 
Birou D 14

CLĂDIREA E 
Str. Plutelor nr. 2 - 
(Complexul WEEK-END) 

NR. 

PARTER 
Sală de curs E 11 
NIVELUL I 
Sală protocol E 21 
Sală de curs E 22 

CLADIREA B 
P-ţa Republicii nr. 38 NR.  

PARTER 
Tipografie B 11 
Sală de curs B 12 
Sală de curs B 13 
Sală de curs B 14 

NIVELUL I 
Sală de curs B 21 
Sală profesorală B 22 
Sală de curs B 23 
Sală de curs B 24 
Sală de curs B 25 
Birou istorie B 26 

 
PROGRAMUL  DECANATULUI  

 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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PERSONALUL DIDACTIC TITULAR 
FACULTATEA DE INGINERIE 

CATEDRA DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ ŞI MANAGERIALĂ 
Teodor SOCACIU Prof. dr. ing. 
Stela GÎJU Prof. dr. 
Lucian GRAMA Prof. dr. ing. 
Vasile BOLOŞ - Prorector Prof. dr. ing. 
Codruţa BOLOŞ Prof. dr. ing. 
Ligia BREZEANU Prof. dr. ing. 
Dumitru ŞOAITA - Decan Prof. dr. ing. 
Liviu MOLDOVAN Prof. dr. ing. 
Nicolae CHIRILĂ - Prodecan Conf. dr. 
Ioan MOCIAN Conf. dr.ing. 
Emil NUŢIU Conf. dr. ing. 
Alexandru POZDÎRCĂ Conf. dr. ing. 
Ovidiu POLOŢCA Lector dr 
BIRO Dominic. Lector dr 
Mircea TERO Şef lucr. ing. 
Gabriela STRNAD Lector. ing. 
Andrea LIBEG Asist. 
Bogdan BUCUR Asist. ing. 
Cosmin PETRA Asist. ing. 
Paul CHEŢAN Prep. 
Mihaela BUCUR Prep. 

CATEDRA DE INGINERIE ELECTRICĂ 

Dorin SARCHIZ Prof. dr. ing. 
Horaţiu ZĂRNESCU Prof. dr. ing. 
Ioan VULCU Prof. dr. ing. 
Ioan DIACONESCU Conf. dr. ing. 
Remus CODOIU Conf. dr. ing. 
Teofil-Doru SUCIU-ARAMĂ Conf. dr. ing. 
Vasile DUB Conf. dr. ing. 
Alexandru MORAR - Prodecan Conf. dr. ing. 
AGOSTON Katalin Conf. dr. ing. 
Mircea DULĂU - Cancelar Şef. lucr. dr. ing. 
Dorin Romeo BICĂ Conf. dr. ing. 
HORVATH Alexandru Lector dr. 
GERMAN SALLO Zoltan Şef. lucr. ing. 
HALLER Piroska Şef. lucr. dr. ing. 
Nicola OPREA Lector 
Horaţiu Ştefan GRIF Asist. ing. 
GYORGY Katalin Asist. ing. 
Adrian GLIGOR Asist. ing. 
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Dana Daniela RUS Asist. 
Diana MĂRGINEAN Asist. 
Vasile GĂtina Asist. Ing 
Stelian OLTEAN Asist. ing. 
Daniel BUCUR Asist. 
Gheorghe BUCUR Prep. ing. 
Cristian DUMITRU Prep. 
Adrian DUKA Prep. 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI LITERE 

CATEDRA DE MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 

FINTA Béla Conf. dr. 
Adrian PETRESCU - Prodecan Conf. dr. 
SZILÁGYI Miklós Prof. dr. 
Dumitru RĂDOIU Conf. dr. 
Călin ENĂCHESCU - Prorector Conf. dr. 
Ion COZAC Lector 
Graţiela LASLO Lector dr. 
Ioan ISPAS Lector 
Mona CRISTESCU Lector 
Monica CIOATĂ Lector 
Marcel BOGDAN Lector 
Bogdan CRAINICU Lector 
IANTOVICS Barna Asist. 
Adrian ROMAN Prep. 

CATEDRA DE FILOLOGIE 
Corneliu MORARU Prof. dr.  
Alexandru CISTELECAN Prof. dr.  
Iulian BOLDEA - Decan Prof. dr.  
Tatiana IAŢCU - Cancelar Conf. dr. 
Anda ŞTEFANOVICI Conf. dr.  
Dorin ŞTEFĂNESCU Lector dr. 
Doina BUTIURCĂ Lector 
Iustin SFÂRIAC Lector 
SZEKELY Eva-Monica Lector 
Eugenia ENACHE Lector  
Luminiţa CHIOREAN Lector 
Ramona HOSU Lector 
ZOLTAN Ildiko Asist. 
Bianca-Oana HAN Asist. 
Corina PUŞCAŞ Asist. 
Cristina NICOLAE Asist. 
LAKO Cristian Prep. 
Dumitru-Mihai BUDA Prep 
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Maria-Laura RUS Prep. 

CATEDRA DE ISTORIE 
Adrian HUSAR Prof. dr.  
Vasile DOBRESCU - Prodecan Prof. dr.  
Cornel SIGMIREAN - Cancelar gen. Conf. dr.  

Grigore PLOEŞTEANU Prof. dr.  

Corina TEODOR Lector dr. 
Simion COSTEA Lector dr. 
FABIAN Istvan Asist. 
Georgeta FODOR Asist. 

CATEDRA DE EDUCAŢIE FIZICĂ 
Vasile FIRIŞCEAC Asist. 
Steff ZAKARIAS Lector. 
Simona HABA Asist. 
Laurenţiu MAGDAŞ Asist. 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE 

CATEDRA DE FINANŢE-CONTABILITATE 
Rodica CISTELECAN Prof. dr. 
Lazăr CISTELECAN Prof. dr. 
Tatiana DĂNESCU Prof. dr. 
Ramona NEAG Prof. dr. 
Adrian ŞIMON - Cancelar Conf. dr. 
Mihaela GONDOR Conf. dr. 
Ioan BIRCEA Lector dr. 
Ioan RUS Lector dr. 
Brăduţ BOLOŞ Lector 
Beatrice Anamari ŞTEFAN Lector 
Daniel ŞTEFAN Lector 
Ema MAŞCA Asist. 
Călin COMES Asist. 
Simona-Laura CĂTANĂ Asist. 
Rodica ILIŞIU Asist. 
Ioan Ovidiu SPĂTĂCEAN Asist. 
Raluca ŞUMANDEA Prep. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

CATEDRA DE DISCIPLINE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE 

Ioan SABĂU-POP Conf. dr. 
Lucian CHIRIAC Conf. dr.  
Lucreţia DOGARU - Prodecan Conf. dr. 
Constantin PALADE Lector 
Meda GRAMA Lector    
Nicolae PLOEŞTEANU Lector  
Rodica-Lacrima BOILĂ Lector 
Ileana ŞTEFAN Lector 
Aurelia Nicoleta MEDREA Asist.  
Cristina Daniela VALEA Asist. 
Brînduşa MARIAN Asist. 
Adrian Vasile BOANTĂ Asist. 
Lia – Codrina CONŢIU Asist.  
Aurelian Olimpiu SABĂU-POP Prep. 
Ozana-Claudia VODĂ  Prep. 
Corina-Cristina DÂMBEAN Prep. 
Raul-Felix HODOS Prep. 

CATEDRA DE MANAGEMENT – ECONOMIE 

Daniela ŞTEFĂNESCU Lector. dr.  
Liviu MARIAN - Rector Prof. dr. ing. 
Petruţa BLAGA - Dir. IFRD Conf. dr. ing. 
SZABO Zsuzsanna - Decan Conf. dr.  
Maria GEORGESCU Conf. dr.  
Avram TRIPON Conf. dr. ing.  
Adrian PETELEAN CONF. DR. 
Traian TURC Lector 
HERMANOVSKI Laszlo Lector 
Emilia HERMAN Lector  
Liviu CIUCAN-RUSU Lector 
Lia CONŢIU Asist. 
Călin SARCHIZ Asist.  
Andrei MĂRGINEAN Asist. 
KISS  Marta Asist. 
Adrian SONEA Prep. 
Flavia ARDELEAN Prep. 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC 

Emilia ALBU Conf. dr. 
Alexandra SILVAŞ Lector 
Monica FILPIŞAN Asist. 
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