
 

PROGRAM DE MASTER  PROFESIONAL LA UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR” DIN TÎRGU MURES  

 

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - MRU 

DE CE să aleg specializarea MRU?  

Pentru că: 
 dezvoltă aptitudinile unui autentic manager 

de resurse umane! 

 se bazează pe un stil de lucru interactiv!  

 dacă deja lucrez în domeniu: 

 pot să-mi îmbogăţesc cunoştinţele de 

specialitate; 

 pot însuşi cele mai noi şi mai moderne metode 

și tehnici de comunicare, negociere, 

decizionale și de management; 

 pot asimila și apoi aplica noi metode de luare 

a deciziilor privind personalul; 

 pot aplica strategii și politici dedicate 

resurselor umane!  

 absolvenții promoțiilor anterioare: 

  ocupă poziţii manageriale în companii 

multinaţionale; 

 sunt coordonatori de departamente şi servicii 

de organizare și de resurse umane; 

 au devenit cercetători în cadrul şcolilor 

doctorale şi postdoctorale. 

 

Condiţii de înscriere 
Pentru anul universitar 2016-2017 se va 

organiza admitere  pe 50 de locuri, pe bază de 

concurs de admitere, indiferent de 

specializarea de licenţă absolvită! 

Criteriul de selecţie este media dintre nota de la 

examenul scris (60%) și media examenului de 

licenţă (40%). 

Taxa anuală de școlarizare este de 3.200 lei şi se 

poate plăti în 4 rate. 

 

UNDE şi CÂND mă pot înscrie? 
 în perioada 11-22 iulie 2016 la sediul 

Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi 

Administrative, clădirea D, str. Livezeni nr. 69. 

 
Ce discipline voi studia? 

În anul I:  

 Piața forței de muncă în context european 

 Managamentul schimbării organizaționale 

 Comportament organizaţional 

 Managementul carierei 

 Metode şi tehnici de optimizare pentru 

dezvoltarea afacerilor antreprenoriale 

 Raporturile de muncă și dreptul comunitar 

al muncii 

 Strategii și politici de resurse umane 

 Responsabilitatea socială și etica afacerilor 

 Managementul comunicării, negocierii şi 

conflictelor 

 Sisteme informatice în managementul 

resurselor umane. 

În anul II: 

 Dezvoltarea durabilă a resurselor umane 

 Analiza și diagnosticul resurselor umane 

 Organizarea ergonomică a muncii 

 Managementul proiectelor de dezvoltare a 

resurselor umane 

 Metodologia cercetării 

 Tehnici de negociere organizațională 

 Management internațional al resurselor 

umane 

 Management social 

 Practică de specialitate și cercetare 

științifică. 

Ce pot deveni după absolvire? 
Potrivit COR (Clasificarea ocupaţiilor din 

România): 

111210 - director general instituție publică; 

112004 - director societate comercială; 112011 - 

director general societate comercială; 

112012 - director general adjunct societate 

comercială; 

112014 - director general regie autonomă; 

112015 - director general adjunct regie 

autonomă; 

112028 - manager general; 

112029 - manager; 

112033 - director resurse umane; 

121207 - manager resurse umane. 

 

De unde pot obţine informaţii 

suplimentare ? 
 Site-ul: http://admitere.upm.ro/ 

 Telefon: 0265/219034 

 Sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice, 

Juridice şi Administrative, clădirea D, str. 

Livezeni nr. 69 

 

MASTERATUL  MRU, 
o şansă pentru viitorul tău în 
domeniul resurselor umane! 

http://admitere.upm.ro/


 

PROGRAM DE MASTER PROFERSIONAL LA UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR” DIN TÎRGU MURES 

 

MANAGEMENTUL  AFACERILOR - MAF 
 

DE CE să aleg specializarea MAF?  

Pentru că: 
 dezvoltă aptitudini antreprenoriale! 

 se bazează pe un stil de lucru interactiv!  

 dacă deja lucrez, indiferent de domeniu: 

 îmi pot îmbogăţi cunoştinţele de specialitate; 
 pot însuşi cele mai noi şi mai moderne metode 

și tehnici de management; 
 pot asimila și apoi aplica noi metode de luare 

a deciziilor de afaceri; 
 învăț cum se porneşte propria afacere!  
 Absolvenții promoțiilor anterioare: 

  ocupă poziţii manageriale în companii 

multinaţionale; 

  sunt manageri de IMM-uri; 

 sunt coordonatori de departamente şi 

proiecte: vânzări, marketing, servicii, 

producţie; 

 au devenit cercetători în cadrul şcolilor 

doctorale şi postdoctorale. 

 

 

Condiţii de înscriere 
Pentru anul universitar 2016-2017 se va 

organiza admitere  pe 50 de locuri, pe bază de 

concurs de admitere, indiferent de 

specializarea de licenţă absolvită! 

Criteriul de selecţie este media dintre nota de la 

examenul scris (60%) și media examenului de 

licenţă (40%). 

Taxa anuală de școlarizare este de 3.200 lei şi se 

poate plăti în 4 rate. 

UNDE şi CÂND mă pot înscrie? 
Înscrierea se face în perioada 11-22 iulie 

2016 la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice, 

Juridice şi Administrative, clădirea D, str. 

Livezeni nr. 69. 

 
Ce discipline voi studia? 
  În anul I:  

 Metode şi tehnici de management 

 Managament strategic  

 Comportament organizaţional 

 Informatică pentru managementul afacerilor 

 Metode şi tehnici de optimizare pentru 

dezvoltarea afacerilor antreprenortiale 

 Contabilitate de gestiune 

 Modele și tehnici econometrice pentru 

gestiunea afacerilor  

 Managementul comunicării, negocierii  şi 

conflictelor 

 Management macroeconomic 

 Politici și tehnici în managementul 

marketingului. 

În anul II: 

 Simulări manageriale 

 Contabilitatea operațiunilor speciale 

 Inovație și creativitate 

 Gestiunea sistemelor de producție 

 Etica în afaceri  

 Management antreprenorial 

 Managementul proiectelor europene 

 Legislație și contracte economice 

 Practică de specialitate. 

Ce pot deveni după absolvire? 
 

Potrivit COR (Clasificarea ocupaţiilor din 

România):  

111210 - director general instituție publică; 

112004 - director societate comercială; 

112011 - director general societate comercială;  

112012 - director general adjunct societate 

comercială; 

112014 - director general regie autonomă; 

112015 - director general adjunct regie 

autonomă; 

112017 - director comercial; 

112028 - manager general; 

112029 - manager. 

 

 

De unde pot obţine informaţii 

suplimentare? 
 

 Site-ul: http://admitere.upm.ro/ 

 Telefon: 0265/219034 

 Sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice, 

Juridice şi Administrative, clădirea D, str. 

Livezeni nr. 69 

 

 

 

Valorifică această oportunitate 

oferită pentru educaţia ta! 

http://admitere.upm.ro/


 

MASTER NOU LA UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR” DIN TÎRGU MURES: 

  

ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN COMERŢ, TURISM ŞI ALTE SERVICII - AACTS 
 

DE CE să aleg specializarea 
AACTS?  
 

 Pentru că facilitează obţinerea Brevetului de 

turism!  

 

 Dacă deja lucrez într-unul dintre aceste 

domenii (comerţ, turism, servicii): 
 îmi pot îmbogăţi cunoştinţele de specialitate; 
 pot să-mi însuşesc cele mai noi şi mai 

moderne forme de comerţ, de turism; 
 pot stăpâni noi metode de luare a deciziilor de 

afaceri; 
 pot învăța cum se porneşte propria afacere!  

 

Condiţii de înscriere 
Pentru anul universitar 2016-2017 se va 

organiza admitere  pe 50 de locuri, pe bază de 

concurs de admitere, indiferent de 

specializarea de licenţă absolvită! 

Criteriul de selecţie este media dintre nota de la 

examenul scris (60%) și media examenului de 

licenţă (40%). 

Taxa anuală de școlarizare este de 3.200 lei şi se 

poate plăti în 4 rate. 

 

UNDE şi CÂND mă pot înscrie? 
Înscrierea se face în perioada 11-22 iulie 

2016 la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice, 

Juridice şi Administrative, clădirea D, str. 

Livezeni nr. 69. 

Ce discipline voi studia? 
 

  În anul I:  

 Metode şi tehnici de management 

 Comportament organizaţional 

 Contabilitatea operaţiunilor speciale 

 Metode şi tehnici de optimizare pentru 

dezvoltarea afacerilor  

 Etica în afaceri 

 Potenţialul turistic al Europei 

 Macroeconomia serviciilor 

 Managementul comunicării, negocierii  şi 

conflictelor 

 Management antreprenorial 

 Turism şi dezvoltare urbană şi rurală. 

 

În anul II: 

 Simularea deciziilor comerciale 

 Metodologia cercetării 

 Politici şi tehnici în managementul 

marketingului 

 Forme noi de turism 

 Strategii de afaceri  

 Tehnologie hotelieră şi de restaurant 

 Managementul şi competitivitatea  

serviciilor 

 Managementul proiectelor  

 Raportări financiare şi control intern. 

Ce pot deveni după absolvire? 
 

Potrivit COR (Clasificarea ocupaţiilor din 

România):  

112017 - director comercial;  

112018 - director vânzări;  

141101 - conducător întreprindere mică-patron 

în activitatea hotelieră şi restaurante;  

141102 - şef complex hotelier; 

141105 - director de hotel;  

141110 - director de popas turistic;  

141111 - director restaurant;  

143902 - șef agenţie/oficiu turism;  

143911 - director de departament organizare 

evenimente;  

263104 - consilier/ expert/ inspector/ referent/ 

economist în comerţ si marketing etc. 

 

De unde pot obţine informaţii 
suplimentare? 
 Site-ul: http://admitere.upm.ro/ 

 Telefon: 0265/219034 

 Sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice, 

Juridice şi Administrative, clădirea D, str. 

Livezeni nr. 69 

 

NOUL MASTERAT  

Administrarea afacerilor in comerţ, 
turism şi alte servicii,  

 o şansă pentru viitorul tău! 

http://admitere.upm.ro/
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