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E U R O P E A N  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAŢII 

PERSONALE 

 

Nume şi prenume  Paşcan Emil-Marius 

Adresă  Str. Cornesti 90A,  Târgu-Mureş, judeţul Mureş, Romania 

 

Telefon  0723505154 

Fax   

E-mail   mariuspascan@ymail.com 

 

Naţionalitate  român 

 

Data naşterii  30 noiembrie 1971 

 

EXPERIENŢĂ 

PROFESIONALĂ 

(ÎNCEPÂND CU CEA MAI 

RECENTĂ)  

   

• Data (de la – până la)              2012 ș i până în prezent 

• Funcț ia, numele şi adresa  

angajatorului                              Senator, Senatul României 

                                                        

• Data (de la – până la)               2011 ș i până în prezent 

• Funcț ia, numele şi adresa  

angajatorului                               Cadru didactic asociat - lector univ. dr. la Universitatea „Petru Maior” din 

                                                    Târgu-Mureș , Departamentul Filologie 

                                                    Facultatea de ș tiinț e ș i litere 

 

• Data (de la – până la)  2009 - 2012 

• Numele şi adresa 

angajatorului 

 Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş, 

Prefect 

• Data (de la – până la)  2000 - 2009 

• Numele şi adresa 

angajatorului 

 Primăria municipiului Târgu-Mureş, 

• Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 Purtător de cuvânt al Primăriei municipiului Târgu-Mureş,  
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• Funcţia sau postul ocupat  Director executiv adjunct în cadrul Direcţiei de Comunicare, Dezvoltare 

şi Resurse Umane 

 

• Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate, 

• Funcț ia, postul ocupat 

 

 

 1998-2000 

Cotidianul „Recurs” din Târgu-Mureș , 

Jurnalist, Secretar general de redacț ie 

 

• Data (de la – până la) 

• Numele şi adresa 

angajatorului 

 

• Funcț ia, postul ocupat 

 

• Data (de la – până la) 

• Numele şi adresa 

angajatorului 

• Funcţia sau postul ocupat 

 

• Data (de la – până la) 

• Funcţia sau postul ocupat 

 

 

 1992-1998 

Cotidianul „Cuvântul liber” din Târgu-Mureș  

Studioul teritorial de radio Târgu-Mureș ,  

Cotidianul „Adevărul” Bucureș ti 

Jurnalist, Redactor, Corespondent 

 

1990-1991 

Liceul Industrial din comuna Deda (jud. Mureş) 

 

Profesor suplinitor, Catedra de limba ș i literatura română 

 

1991-1992 stagiul militar satisfăcut 

Militar în termen, sergent 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

(ÎNCEPÂND CU CEA MAI 

RECENTĂ) 

 

 

• Perioada (de la – până la) 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

prin care s-a realizat formarea 

profesională 

• Domeniul studiat / aptitidini 

ocupaţionale 

• Tipul calificării / diploma 

obţinută 

• Nivelul de clasificare a formei 

de instruire / învăţământ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

Academia Naț ională de Informaț ii „Mihai Viteazul” 

Colegiul Naț ional de Informaț ii 

 

 

 

Ș tiinț e militare, informaț ii ș i ordine publică 

 

Postuniversitar 

 

30 ECTS 

• Perioada (de la – până la)  2009 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

prin care s-a realizat formarea 

profesională 

 Academia Naţională de Poliţie „Al. Ioan Cuza” Bucureşti 

• Domeniul studiat / aptitidini 

ocupaţionale 

 Managementul Afacerilor Interne 

• Tipul calificării / diploma 

obţinută 

 Postuniversitar 

• Nivelul de clasificare a formei 

de instruire / învăţământ 

 15 ECTS 

 

• Perioada (de la – până la)  2009 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

prin care s-a realizat formarea 

profesională 

 Institutul Naţional de Administraţie  Bucureşti 

• Domeniul studiat / aptitidini 

ocupaţionale 

 Administraţie Publică 

• Tipul calificării / diploma 

obţinută 

 Înalt funcţionar public 

• Nivelul de clasificare a formei 

de instruire / învăţământ 

  

 

• Perioada (de la – până la)  2008-2011 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

prin care s-a realizat formarea 

profesională 

 Universitatea de Nord din Baia Mare 

• Domeniul studiat / aptitidini 

ocupaţionale 

 Specializarea „Filosofie” 

• Tipul calificării / diploma 

obţinută 

 Doctor  
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• Data (de la – până la)                 1991-1992 stagiul militar satisfăcut (Unitatea de Jandarmi) 

 

• Data (de la – până la)  1998-2000 

• Numele şi adresa 

angajatorului 

 Cotidianul „Recurs” Târgu-Mureș  

• Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 Jurnalist 

 

 

• Funcţia sau postul ocupat  Secretar general de redacţie 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

  

 

• Data (de la – până la)  1992 - 1998 

• Numele şi adresa 

angajatorului 

 Cotidianul ,,Cuvântul liber”, Cotidianul ,, Recurs” din Târgu-Mureş, 

colaborator Studioul teritorial de radio Târgu-

Mureş 

 

• Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 Jurnalist 

 

 

• Funcţia sau postul ocupat  Redactor 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

  

 

 

 

 

• Perioada (de la – până la)  2003 -2005 

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ şi al 

organizaţiei prin care s-a 

realizat formarea 

profesională 

 Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti 

• Domeniul studiat / 

aptitidini ocupaţionale 

 Specializarea ,,Comunicare şi relaţii publice”, 

• Tipul calificării / diploma  Master 

• Nivelul de clasificare a formei 

de instruire / învăţământ 

  

• Data (de la – până la)  1990 -1991 

• Numele şi adresa 

angajatorului 

 Liceul Industrial din comuna Deda (jud. Mureş) 

• Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 

 

 Profesor la catedra de limba ș i literatura română 

 

 

 

 

• Funcţia sau postul ocupat  Profesor suplinitor 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
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obţinută 

• Nivelul de clasificare a 

formei de instruire / 

învăţământ 

  

 

• Perioada (de la – până la)  1996-2000 

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ şi al 

organizaţiei prin care s-a 

realizat formarea 

profesională 

 Universitatea ,,Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca  

• Domeniul studiat / 

aptitidini ocupaţionale 

 Specializarea ,,Antropologie, Filosofie” 

• Tipul calificării / diploma 

obţinută 

 Licenţiat 

• Nivelul de clasificare a 

formei de instruire / 

învăţământ 

 Studii superioare 

 

• Perioada (de la – până la)  1992 -1996 

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ şi al 

organizaţiei prin care s-a 

realizat formarea 

profesională 

 Facultatea de jurnalistică din cadrul Universităţii ,,Dimitrie Cantemir” 

din Târgu-Mureş 

• Domeniul studiat / 

aptitidini ocupaţionale 

 Specializarea „Jurnalistică” 

• Tipul calificării / diploma 

obţinută 

 Jurnalist 

• Nivelul de clasificare a 

formei de instruire / 

învăţământ 

 Studii superioare 

 

    

Limba maternă  Română 

 

Limbi străine cunoscute  

(Enumeraţi limbile 

cunoscute şi indicaţi 

nivelul: excelent, bine, 

satisfăcător) 

 

Franceză   

• abilitatea de a citi           satisfacator 

• abilitatea de a scrie         satisfăcător 

• abilitatea de a vorbi      satisfăcător 
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Engleză   

• abilitatea de a citi           bine 

• abilitatea de a scrie         bine 

• abilitatea de a vorbi      bine 

 

 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

CULTURALE 

(Descrieţi aceste aptitudini 

şi indicaţi 

în ce context le-aţi 

dobândit)  

Muzică, desen, literatură 

etc. 

 2012 – membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Mureş 

2011 – Volume colective ,,Confruntări filosofice contemporane” – vol I, 

vol II – Ed. Universităţii de Nord Baia Mare 

Literatura – laureat la numeroase concursuri de creatie poetică şi 

literatură organizate la nivel judeţean, regional şi naţional 

2010 – lansarea volumului de versuri „Uncia de vise”, Editura Ardealul, 

Târgu-Mures 

2010 – lansarea volumului de versuri „Cainta de a fi”, Editura Ardealul, 

Târgu-Mures 

 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 

(Descrieţi aceste aptitudini 

şi indicaţi în ce context le-

aţi dobândit) 

De exemplu coordonaţi sau    

conduceţi activitatea altor 

persoane, proiecte şi 

gestionaţi bugete; la locul 

de muncă în acţiuni 

voluntare(de exemplu în 

domenii culturale sau      

sportive) sau la domiciliu. 

 Începând din 1998, am condus constant colective de oameni: 1998-2000 

secretar general al Redacţiei cotidianului ,,Recurs”, în perioada 2000-

2009, am coordonat Serviciul de integrare europeană şi dezvoltare din 

Primăria municipiului Târgu-Mureş, fiind concomitent dir. adj. al 

Direcţiei de Dezvoltare şi Resurse Umane şi purtător de cuvânt al 

aceleiaşi instituţii. Din 2009 până în 2012, prefect al judeţului Mureş, 

iar ulterior am administrat Redacţia televiziunii mureşene ŞTII TV. 

 

 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 

(Descrieţi aceste aptitudini 

şi indicaţi în ce context le-

aţi dobândit) (utilizare 

calculator, anumite tipuri de 

echipamente, maşini etc)    

 Tehnică multimedia 

Utilizare calculator 

Artă fotografică 

 

 

 

   

 

PERMIS DE CONDUCERE  Cat. A, B 
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INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE 

(Indicaţi alte informaţii utile 

şi care nu au fost 

menţionate, de exemplu 

persoane de                                   

contact, referinţe, etc) 

 

 Referinţe: primarul municipiului Târgu-Mureş dr. Dorin Florea, 

redactor-şef al cotidianului ,,Cuvântul liber” din Târgu-Mureş, dl Lazăr 

Lădariu, rector prof. univ. dr. Călin Enăchescu şi prof. univ. dr. ing. 

Liviu Marian – Universitatea ,,Petru Maior” din Târgu-Mureş, rector 

prof. univ. dr. Alexandru Murgu – Universitatea Ecologică ,,Dimitrie 

Cantemir” din Târgu-Mureş, prof. univ. dr. Constantin Copotoiu – 

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş; 

   

ANEXE 

(Enumeraţi documentele 

atasate CV-ului, dacă este 

cazul). 

 

 Lista de lucrări şi distincţii – dr. Emil Marius Paşcan 

 

 

 

 

 

 

05.06 2015                                  Semnătura: 
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ANEXA la ,,EUROPEAN CURRICULUM VITAE” - 

Dr. Emil Marius PAŞCAN 

 

 

I . Participare la programe de cercetare si proiecte europene 

 

1. ,,Prelungirea Căii Sighişoarei în două direcţii – legătura cu DN 13 şi DN 15 (6 km)”, în 

cadrul programului  de ,,Asistenţă tehnică pentru sprijinirea Autorităţilor 

Administraţiei Publice Locale, în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii 

publice, finanţate din Programul Operaţional Regional 2007-2013”, prin Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în valoare de 984.000 lei, beneficiar 

Primăria Municipiului Târgu-Mureş, responsabil cu vizibilitatea proiectului, 2007; 

2. ,,Reamenajarea şi modernizarea Grădinii Zoologice din Târgu-Mureş”, în cadrul 

,,Programului – Implementarea şi realizarea proiectelor de investiţii în vederea 

atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice”, prin Ministerul 

Mediului şi Dezvoltării Durabile, în valoare de 4.648.894 Euro, beneficiar Primăria 

Municipiului Târgu-Mureş, responsabil cu vizibilitatea proiectului, 2008; 

3. ,,Plan integrat de dezvoltare urbană a municipiului Târgu-Mureş” în cadrul 

,,Programului pentru Reţeaua de Dezvoltare Urbană URBACT II”, prin Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în valoare de 45.000 Euro finanţare 

nerambursabilă, beneficiar Primăria Municipiului Târgu-Mureş, responsabil cu 

vizibilitatea proiectului, 2009; 

4. ,,Servicii publice electronice pentru cetăţeni, instituţii şi firme prin informatizare şi 

comunicaţii furnizate de Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş”, prin Ministerul 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în valoare de 2.406.422,40 lei, 

beneficiar Instituţia Prefectului Judeţului Mureş, manager general, 2011. 

 

II. Cărţi publicate 

 

1. Marius Paș can – „Concepț ia etică a lui David Hume – deschideri, limite ș i 

implicaț ii în contemporaneitate”, Cuvânt înainte prof. univ. dr. Teodor Vidam, Ed. 

Eikon, ISBN: 978-606-711-157-6, Cluj-Napoca, 2014 
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2. Marius Paşcan - ,,Uncia de vise”, Prefaţă Marius Însurăţelu, Cuvânt înainte prof. univ. 

dr. Iulian Boldea, Editura Ardealul, ISBN: 978-973-8406-82-7, Târgu-Mureş, 2010;  

3. Marius Paşcan - ,,Căinţa de a fi”, Prefaţa Marius Însurăţelu, Cuvânt înainte Cristian 

Stamatoiu, Introducere Florin Piersic, Editura Ardealul, ISBN: 978-973-8406-97-1, 

Târgu-Mureş, 2010; 

4. Confruntari filosofice contemporane – Volum colectiv, Vol I., Ed. Universităţii de 

Nord din Baia Mare, 2011- ISBN 978-606-536-152-2; 

5. Confruntari filosofice contemporane – Volum colectiv, Vol II., Ed. Universităţii de 

Nord din Baia Mare, 2011- ISBN 978-606-536-153-9; 

 

III. Publicaţii în reviste şi cărţi, participări la conferinț e universitare naț ionale ș i 

internaț ionale 

 

1. Momente semnificative în configurarea filosofiei dreptului / Eseu de filosofie juridică, 

în Revista de filosofie şi literatură „Târnava” nr. 87-89 / 2009, Apare la Târgu-Mureş sub 

egida Uniunii Scriitorilor din România, p. 21, cod ISSN 1221-1702. 

 

2. David Hume: Tratatul despre natura umană / Eseu filosofic, în periodicul de 

comunicare multiculturală „Izvoare filosofice”, nr. 5  / 2010, apare la Târgu-Mureş sub 

egida Facultăţii de Ştiinţe şi Litere a Universităţii “Petru Maior” Târgu-Mureş, 194-206, 

cod ISSN 1223-2165. 

 

 3. Incongruenţa concepţiilor filosofice Kant – Hume. „Diferenţa” humeeană / Eseu 

filosofic, în periodicul de comunicare multiculturală „Izvoare filosofice”, nr. 6 / 2011, 

apare la Târgu-Mureş sub egida Facultăţii de Ştiinţe şi Litere a Universităţii „Petru Maior” 

Târgu-Mureş, 171-185, cod ISSN 1223-2165. 

 

4. Marius Paș can, ETNOCENTRISM ŞI COMPORTAMENT ELECTORAL 

(Ethnocentrism and Electoral Behaviour), The Proceedings of the Communication, 

context, interdisciplinarity Congress, Volume Number 2, Editura Universităț ii Petru 

Maior, Târgu-Mureș , ISSN 2069 – 3389, pp 85-99, 2012 

http://www.upm.ro/cci/volCCI_II/Pages%20from%20Volum_texteCCI2-9.pdf 

 

5. Marius Paș can, CAMELEONIZAREA OMULUI POLITIC – NOI CRITERII DE 

COMUNICARE PUBLICĂ ŞI LEGITIMARE, în The Proceedings of the 

http://www.upm.ro/cci/volCCI_II/Pages%20from%20Volum_texteCCI2-9.pdf
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EUROPEAN INTEGRATION - BETWEEN TRADITION AND MODERNITY 

Congress, Editura Universităţii "Petru Maior", Volume Number 5, ISBN 978-606-

581-095-2, pp. 831 – 841, 2013 

http://www.upm.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/situl_integrare_europea

na/Lucrari5/IETM5_Part99.pdf 

 

6.  Marius Paș can, NOILE MEDIA ŞI FOCALIZAREA RELAŢIILOR PUBLICE (New 

Media and the Focusing of Public Relations), în EUROPEAN INTEGRATION - 

BETWEEN TRADITION AND MODERNITY Congress, Volume Number 4, 2011 

(Editorial Information: Intercultural Perspectives on European Integration between 

Tradition and Modernity, Coord: Iulian Boldea, Cornel Sigmirean, Simion Costea, 

Editura Universităț ii Petru Maior, Târgu-Mureș , 2011, ISBN: 978-606-581-011-

2, © Universitatea Petru Maior), pp 817-828, 2011 

 

7.  Marius Paşcan, The Philosophy of David Hume – Three Centuries of Modernism, în 

volumul colectiv Literature, Communication, Interculturality, coordonat de Al. 

Cistelecan, Iulian Boldea, Eugeniu Nistor, editura Asymetria (Franţa), 2011, pp. 

175-183 

 

8. Marius Paș can, Specificităț i ș i dificultăț i ale comunicării politice publice în 

campaniile electorale (SPECIFIC ELEMENTS AND DIFFICULTIES OF PUBLIC 

COMMUNICATION DURING ELECTORAL CAMPAIGNS), în Globalization 

and Intercultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives, section: Communication 

and P.R., Arhipelag XXI Press, editor Iulian Boldea 

(http://www.upm.ro/gidni/GIDNI-01/Cpr/Cpr%2001%2047.pdf), ISBN 978-606-

93692-3-5), p. 378, 2014 

 

9. Marius Paș can, Etnocentrismul ș i derapajele comunicării interculturale, lucrare 

prezentată în cadrul „Experience and Explanation in Knowledge Society” 

International Conference Baia Mare, Universitatea de Nord, 14-17 martie 2013, 

Proiect cofinanț at din Fondul Social European prin P.O.S.D.R.U 2007-2013, titlul 

proiectului : Societatea bazată pe cunoaș tere, cercetări, dezbateri, perspective. 

 

10.  ,,Uncia de vise” – grupaj poetic, în revista de cultură ,,Vatra veche” nr. 9/septembrie 
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2010, redactor-şef Nicolae Băciuţ, Târgu-Mureş, ISSN 2066-0952. 

 

11. ,,Cartea de poezie – revolta şi obida din bucătăria creaţiei”, studiu critic publicat în 

Revista ,,CONTA” – literatură & arte & atitudini, sub egida Uniunii Scriitorilor din 

România, nr. 4 (oct.-dec.) 2010, Piatra-Neamţ, pp. 248-249 

 

12.  ,,Viaţa cărţilor – poezie şi filosofie”, eseu despre autor publicat de lector univ. dr. 

Eugeniu Nistor, în revista lunară de cultură ,,LITART” Târgu-Mureş, redactor-şef 

Adrian Giurgea, luna mai 2011 

 

14 .,,Mântuitoarea creaţie. Marius Paşcan – Uncia de vise” şi ,,O carte cât o lume! 

Căinţa de a fi”, studii critice despre autor, publicate de Mariana Cristescu în cartea 

,,Trandafirii deşertului (România, mon amour)”, Editura ,,Nico”, Cuvânt înainte Lazăr 

Lădariu, Târgu-Mureş, 2011, ISBN 978-606-546-158-1, pp. 244-246, 276-281 

 

15. ,,Reghinul Cultural, Studii şi Articole”, Coordonator prof. Marin Sara, Editura 

Bibliotecii municipale "Petru Maior" Reghin, 2011, articolul despre autor – Eugeniu 

Nistor: "Un poet adevărat de pe Mureşul de Sus", pp. 220-222. 

 

IV. Participări la seminarii şi simpozioane naţionale şi internaţionale 

 

1. Simpozion National “Eminescu – 2000”, Târgu-Mureş, 22 mai 2000, cu lucrarea Valenţe 

filosofice în poezia eminesciană.  

2. Festivalul Naţional “Lucian Blaga”, ediţia a I-a, Târgu-Mureş, 29-30 iunie 2001, cu 

lucrarea  Specificul naţional al gândirii blagiene. 

3. Festivalul Naţional “Lucian Blaga”, ediţia a II-a, Târgu-Mureş, 25-27 iulie 2002, cu 

lucrarea Polemicile lui Blaga cu “gândiriştii” 

4. Festivalul Naţional “Lucian Blaga”, ediţia a III-a, Târgu-Mureş, 21-23 iulie 2003, cu 

lucrarea Aspecte filosofice în “Hronicul şi cântecul vârstelor” 

5. Festivalul Naţional “Lucian Blaga”, ediţia a IV-a, Târgu-Mureş, 22-24 iulie 2004, cu 

lucrarea Reflecţii ontologice în “Luntrea lui Caron” 

6. Festivalul Naţional “Lucian Blaga”, ediţia a V-a, Târgu-Mureş, 25-28 august 2005, cu 

lucrarea Naţional şi universal în filosofia lui Blaga 

7. Festivalul Naţional “Lucian Blaga”, ediţia a VI-a, Târgu-Mureş, 22-24 iunie 2006, cu 

lucrarea Lucian Blaga şi filosofia europeană a veacului XX 
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8. Festivalul Naţional “Lucian Blaga”, ediţia a VII-a, Târgu-Mureş, 16-18 iulie 2007, cu 

lucrarea  Spiritualităţi înrudide: Lucian Blaga  şi Mircea Eliade 

9. Festivalul Naţional “Lucian Blaga”, ediţia a VIII-a, Târgu-Mureş, 25-27 iulie 2008, cu 

lucrarea Metafizica blagiană 

10. Festivalul Naţional “Lucian Blaga”, ediţia a IX-a, Târgu-Mureş, 23-26 iulie 2009, cu 

lucrarea Raportul dintre religie si metafizica cunoaşterii lui Blaga 

11. Festivalul Naţional “Lucian Blaga”, ediţia a X-a, jubiliară, Târgu-Mureş, 19-22 mai 

2010, cu lucrarea Modernitatea şi actualitatea filosofiei lui Lucian Blaga 

12. Festivalul Naţional “Lucian Blaga”, ediţia a XI-a, Târgu-Mureş, 24-26 mai 2011, cu 

lucrarea Afinităţi culturale Blaga – Nietzsche 

13. Sipozionul internaţional organizat de Sindacato Emigrati Immigrati UGL Italia, IDOS 

Caritas Migrantes Roma Italia, Universitatea de Nord din Baia Mare, Biblioteca 

Judeţeană ,,Petre Dulfu” Baia Mare, 10-12 martie 2011, lucrarea prezentată - ,,Efectele 

migraţiei temporare”  

14. Conferinţa internaţională privind intervenţia multisectorială în violenţa domestică şi 

incluziunea socială pe piaţa muncii a victimelor violenţei domestice, 4-7 mai 2011, 

Baia Mare, lucrarea prezentată ,,Abordarea integrată - cheia reintegrării socio-

profesionale a victimei violenţei în familie” 

 

V. Premii, distincţii 

 

1. Premiul revistei de cultură ,,Meridianul Timişoara”, cu ocazia Festivalului ,,Lucian 

Blaga”, desfăşurat la Sebeş-Alba, 1992 

2. Diploma de excelenţă pentru merite deosebite şi titlul de membru de onoare al 

Asociaţiei Naţionale ,,Cultul Eroilor”, prin Decizia nr. 46/24.02 2006, preşedinte col. 

(r) Petre Stoica, Bucureşti 

3. Diploma EXEMPLARIUM pentru înalte valori umane – din partea Fundaţiei culturale 

,,Cezara Codruţa Marica”, preşedinte prof. univ. dr. Valentin Marica, Târgu-Mureş, 11 

decembrie 2006 

4. Cetăţean de onoare al oraşului Zalaegerszeg din Ungaria, distincţie acordată de 

Consiliul local şi primarul dr. Gymesi Endre, la 26 iunie 2008 

5. Diplomă de Excelenţă din partea Primăriei municipiului Târgu-Mureş, primar dr. 

Dorin Florea, Târgu-Mureş, 28 septembrie 2009 
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6. Premiul de Excelenţă din partea Trustului de presă ,,Ambasador”, director general 

Romeo Soare, preș edinte Octavian Ursulescu, Târgu-Mureş, 20 noiembrie 2009 

7. Medalia aniversară a Universităț ii ,,Petru Maior” pentru contribuț ia adusă la 

dezvoltarea instituț ională a învăț ământului superior, acordată de Senatul 

Universităț ii ș i rector prof. univ. dr. ing. Liviu Marian, Târgu-Mureș  2010 

8. Diplomă de Excelenț ă pentru merite deosebite din partea Ministerului 

Administraț iei ș i Internelor, Direcț ia Generală de Paș apoarte – dir. gen. chestor de 

poliț ie dr. Aurel Vasile Sime 

9. Diplomă de Excelenţă – din partea organizatorilor Festivalului Naţional “Lucian 

Blaga” (Uniunea Scriitorilor ș i Editura ,,Ardealul”), ediţia a X-a, Târgu-Mureş, 19-22  

mai 2010. 

10. Diplomă de Excelenţă – din partea Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Târgu-

Mureş, preşedinte prof. univ. dr. Cornel Moraru, 10 decembrie 2010. 

11. Diplomă de Onoare – din partea organizatorilor Festivalului Naţional “Lucian Blaga”, 

ediţia a XI-a, Târgu-Mureş, mai 2010. 

12. Premiul pentru cărţi publicate – ,,Uncia de vise” al Revistei de cultură ,,Vatra 

veche”, februarie 2011, redactor-şef Nicolae Băciuţ, ISSN 2066-0952, Târgu-Mureş 

13. Premiul pentru literatură ,,CREDO”, pentru volumul ,,Căinț a de a fi”, Târgu-

Mureș , 14 aprilie 2011 

14. Diplomă de excelenţă, în semn de înaltă preţuire pentru sprijinul acordat Unităţilor 

Militare şi personalului acestora, din partea Diviziei 6 Tancuri ,,Horea, Cloşca şi Crişan”, 

preşedinte General de Divizie Ion Scrieciu, 1 iunie 2011, Târgu-Mureş 

15. Premiul Festivalului naț ional ,,Romulus Guga” pentru debut literar cu volumul 

,,Uncia de vise”, preș edintele juriului Nicolae Băciuț , Răstoliț a, 3 iunie 2011 

 

05.06 2015     Semnătura: 


