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PREAMBUL
Raportul îşi propune să analizeze gradul de îndeplinire a obiectivelor asumate de către Decan prin
Planul Managerial, precum şi a celor descrise în Planul Operaţional al Facultăţii pentru perioada
anterior menţionată.
Secţiunea A) MĂSURI ŞI ACŢIUNI REALIZATE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIONAL
Obiectiv 1 „Analiza de substanţă a planurilor de învăţământ şi a fişelor de discipline şi corelarea
acestora cu cunoştinţele, competenţele şi abilităţile care definesc profilul pregătirii absolvenţilor.
Vor fi demarate analize de oportunitate la nivelul fiecărei discipline pe baza unor chestionare care
vor releva impactul acestora asupra bagajului de cunoştinţe transmis studenţilor.”
- S-au efectuat analize asupra statelor de funcţiuni şi planurilor de învăţământ pentru toate
programele de studii gestionate de cele trei departamente la nivelul Facultăţii;
- S-au efectuat revizuiri şi actualizări ale fişelor de discipline, inclusiv analize de tip
benchmark pentru programele de studii;
- S-a întocmit un Raport de analiză la nivelul FED asupra planurilor de învăţământ, fişelor de
disciplină şi compatibilităţilor pentru programele de studii de licenţă şi master.
- S-au întocmit şi s-au transmis Rapoartele de autoevaluare ale următoarelor programe de
studii în vederea evaluării externe ARACIS:
 Programe de master: Gestiune Financiar-Bancară, Contabilitate şi Audit,
Managementul Resurselor Umane, Master Profesional European de Administraţie
Publică;
 Programe de licenţă: Administraţie Publică, Drept IFR.
Obiectiv 2 „Monitorizarea procesului de elaborare a materialelor didactice sub aspectul
oportunităţii şi relevanţei. Se va urmări ca toate materialele didactice proprii mai vechi de 7 ani să
fie reeditate după ce sunt revizuite de autori.”
- S-a solicitat şi obţinut din partea directorilor de departamente liste conţinând materialele
didactice elaborate de cadrele didactice titulare pe parcursul anului universitar. Documentul
centralizat a fost înaintat Prorectoratului Ştiinţific al UPM.
Obiectiv 3 „Analiza de detaliu a modului în care se realizează practica de specialitate şi
identificarea metodelor prin care practica devine un instrument util în acumularea abilităţilor
specifice la nivel de student.”
- S-a conceput şi aplicat un chestionar adresat studenţilor de la toate programele de studii,
conţinând referiri cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a stagiului de
practică;
- Fiecare departament al Facultăţii a depus câte o aplicaţie în vederea accesării surselor de
finanţare pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare şi ştiinţifice, în
acord cu prevederile Ordinului 5052/2012. Cele trei aplicaţii de grant pentru activităţi
extracurriculare au fost fundamentate pe bugete în valoare totală de 28.500 lei;
- S-au semnat 412 convenţii de practică în anul universitar 2017-2018, pentru studenţii de la
toate programele de studii şi formele de învăţământ (Anexa 4);
- S-au semnat 8 convenţii cadru/protocoale de colaborare în scopul organizării şi desfăşurării
stagiilor de practică studenţească sau internship, în domenii precum: administrarea afacerilor
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(Renania Trade SRL, E.ON Servicii SRL, Azomureş SA, Hirschmann Romania SRL, TIAB
SA), respectiv investiţii şi intermedieri financiare (SIF Transilvania, Goldring SA, Bursa de
Valori Bucureşti SA).
Obiectiv 4 „Monitorizarea modului de respectare a prevederilor din fişa disciplinei, referitoare la
obţinerea pe parcursul derulării activităţilor didactice a unui procentaj din nota finală, conform
regulamentelor în vigoare.”
- A fost dezvoltat gradul de comunicare şi implicare a cadrelor didactice în procesul
educaţional, prin informări privind documentele aferente procesului didactic (cataloage,
sesiuni de examene).
Obiectiv 5 „Evaluarea metodelor pedagogice utilizate de personalul didactic şi introducerea unor
metode noi moderne şi atractive pentru studenţi, în colaborare cu Departamentul de Pregătire
Pedagogică şi Didactică.”
- Cadrele didactice au avut asigurat cadrul de a participa la cursuri de formare continuă, cu
durata de 40 de ore, cu tema: “ Implementarea metodelor de dezvoltare a gândirii critice şi
centrate pe student, în activitatea didactică academică”, organizate în cadrul proiectului
CNFIS-FDI-2018-0283. Din cadrul Facultăţii, au participat 21 de cadre didactice.
Obiectiv 6 „Anual se vor organiza minim 2 şcoli de vară cu participare internaţională prilej de
promovare a sistemului educaţional LLL şi a dimensiunii internaţionale a Facultăţii”.
- A fost organizată Şcoala de Vară „International Summer Acadamy BEST” în perioada 09 –
15 iulie 2018, sub coordonarea dlui conf. univ. dr. Liviu Ciucan Rusu din cadrul
Departamentului de Management şi Economie;
- A fost organizată Şcoala de Vară „International Summer Law School (ISLS)” în perioada 12
– 15 iulie 2018, sub coordonarea dlui lector univ. dr. Raul Felix Hodoş din cadrul
Departamentului de Drept şi Administraţie Publică.
Obiectiv 7 „Dezvoltarea colaborărilor cu specialişti pentru fiecare program de studii din cadrul
FSEJA, prin invitarea unor personalităţi locale la cursurile desfăşurate”.
- Au fost dezvoltate acordurile de colaborare cu Banca Naţională a României (sucursala
Mureş), Banca Comercială Română (sucursala Mureş) şi Uniqa Asigurări (sucursala Mureş);
- În data de 23 ianuarie 2018 s-a desfăşurat Conferinţa Naţională „Achiziţii Publice în
România - Ediţia a II-a. Modificările legislaţiei în 2017”, la iniţiativa Departamentului de
Drept şi Administraţie Publică, în parteneriat cu Centrul de Studii de Drept European al
Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române (CSDE),
Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice şi Private (SOROCAPP), Asociaţia
Experţilor în Achiziţii Publice (AEXA) şi Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene
(ARDAE);
- În data de 05 martie 2018 s-a desfăşurat conferinţa Probleme controversate ivite în
aplicarea dispoziţiilor Codului de procedură civilă. Competenţa internaţională a instanţelor
în materie civilă şi comercială. Aspecte teoretice şi practice privind executarea silită a
hotărârilor civile, la iniţiativa Departamentului de Drept şi Administraţie Publică, prin
Centrul de Cercetare în Domeniul Urbanismului şi Politici Publice, în parteneriat cu Curtea
de Apel Târgu Mureş şi Baroul Mureş;
- În data de 14 martie 2018 s-a desfăşurat Laboratorului Academic “Piaţa de capital de la
teorie la practică”, în cadrul Global Money Week, la care au participat cadre didactice ale
Facultăţii şi aproximativ 100 studenţi de la diferite programe de studii de licenţă (drept,
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management, finanţe-bănci). Temele dezbătute au fost de interes pentru studenţi, prin
accentul pus pe importanţa educaţiei financiare şi culturii investiţionale în rândul tinerei
generaţii de economişti în formare;
În data de 24 aprilie 2018, la iniţiativa Departementului de Management-Economie, a fost
organizat workshop-ul Politica monetară în context macroeconomic: premise şi provocări, la
care au fost invitaţi reprezentanţi din partea Agenţiei BNR Mureş;
În data de 24 octombrie 2018 a fost organizată Conferinţa „100 de ani de educaţie
financiară”, în parteneriat cu Institutul de Studii Financiare. Au fost dezbătute teme de
interes legate în principal de evoluţia serviciilor finaciare, precum: „Preliminarii la istoria
finanţelor întreprinderii în România”, „Istoria prescurtată a pieţei de brokeraj de asigurare
din România”, „Tendinţe în asigurări - competenţe în contextul noilor tehnologii de servicii
financiare”;
În data de 31 octombrie 2018, cu ocazia Zilei Mondiale a Economisirii, a fost organizată cea
mai amplă lecţie de educaţie financiară (gestionarea resurselor financiare personale), în
cadrul programului intitulat Şcoala de Bani gestionat de Banca Comercială Română. Având
în vedere succesul înregistrat de acest demers, cuantificat prin prezenţa unui număr de peste
10.000 de studenţi în cadrul unor ateliere organizate simultan în cele mai mari centre
universitare din ţară, rezultatele au fost validate şi înregistrate în Guinness World Records;
În perioada 16-17 noiembrie 2018 a fost organizată Conferinţa Naţională „Alternative
Dispute Resolution”, Ediţia a III-a, în colaborare cu Societatea Română de Cercetare pentru
Afaceri Publice şi Private;
În perioada 19-23 noiembrie 2018 s-au desfăşurat evenimente cu prilejul Săptămânii
Internaţionale a Antreprenoriatului, având ca invitaţi oameni de afaceri şi reprezentanţi ai
mediului bancar;
În data de 26 noiembrie 2018 a fost organizat Simpozionul „100 de Ani de Cultură Juridică
în Tîrgu Mureş” în colaborare cu Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice şi
Private, respectiv cu Asociaţia Transilvană pentru Cultură;
În data de 11 decembrie 2018, la iniţiativa Facultăţii, s-a desfăşurat masa rotundă cu tema:
“Aşteptări şi contribuţii ale angajatorilor la formarea profesională a studenţilor
economişti” la care au participat reprezentanţi ai unor companii locale de referinţă din
domeniile: turism, servicii financiare, industrie, servicii de furnizare a energiei electrice şi
gaz, din sectorul bancar;
În cadrul activităţilor didactice, au fost invitaţi reprezentanţi ai profesiilor liberale în
domeniul juridic, precum notari publici, avocaţi şi executori judecătoreşti.

Obiectiv 8 „Diversificarea ofertei educaţionale pentru programele de învăţământ economic,
administrativ şi juridic oferite de Facultate, prin sondarea unor noi programe”.
- La iniţiativa Departamentului de Drept şi Administraţie Publică, s-a înfiinţat unui nou
program de studii postuniversitare privind protecţia datelor cu caracter personal.
Obiectiv 9 „Marketing şcolar prin identificarea surselor potenţiale furnizoare de studenţi (judeţe,
licee) şi difuzarea spre aceştia a unor produse privind oferta educaţională a Facultăţii”.
- Realizarea unui chestionar adresat elevilor din cele mai reprezentative licee ale judeţului
Mureş, în funcţie de ponderea studenţior care provin din liceele respective;
- S-a realizat promovarea ofertei educaţionale pentru programele de studii de masterat, în
cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice din judeţ;
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În data de 05 iunie 2018, la iniţiativa Departamentului de Management–Economie, a fost
organizată festivitatea de premiere a elevilor care au obţinut premii la olimpiadele şi
concursurile din domeniul ştiinţelor economice, în anul şcolar 2017-2018.
În data de 05 octombrie 2018 s-a derulat un workshop pe tema Ziua mondială a educaţiei, în
colaborare cu ISJ Mureş, cu invitaţi din licee din judeţul Mureş.

Obiectiv 10 „Continuarea eforturilor pentru menţinerea şi îmbunătăţirea paginii de web a FED,
prin actualizarea informaţiilor referitoare la oferta de studii, competenţe profesionale, cercetare
ştiinţifică, informaţii personale ale cadrelor didactice şi studenţilor, manifestări ştiinţifice, etc.”
- Obiectiv îndeplinit prin crearea şi selectarea materialelor pentru noua pagină a FED de la
adresa : https://www.umfst.ro/economie-si-drept/noutati.html.
Obiectiv 11 „Eficientizarea vieţii studenţeşti prin identificarea unor măsuri de stopare a pierderii
numărului de studenţi, susţinerea programului social în ajutorul studenţilor, revizuirea
regulamentelor”
- Creşterea gradului de responsabilizarea în rândul tutorilor de an;
- Informarea, prin implicarea studenţilor şi prin mijloace interactive, cu privire la: diverse
evenimente social-culturale, burse studenţeşti, oportunităţi de angajare, campanii umanitare
şi culturale;
- Promovarea regulamentului privind activităţile de voluntariat şi încheierea de contracte de
voluntariat cu studenţii implicaţi în activităţi de secretariat, promovare şi admitere;
- Organizarea de întâlniri pe programe de studii în vederea pregătirii examenului de licenţă,
precum şi în scopul prelucrării informaţiilor privind funcţionalitatea programului de
verificare antiplagiat.
Secţiunea B) MĂSURI ŞI ACŢIUNI REALIZATE ÎN DOMENIUL CERCETĂRII
ŞTIINŢICE
Obiectiv 1 „Revizuirea continuă a grilei de evaluare a activităţilor de cercetare în conformitate cu
standardele privind criteriile de evaluare a programelor de studii şi a condiţiilor minimale de
promovare”
- Au fost formulate propuneri privind elaborarea grilei de evaluare a activităţilor de cercetare
ştiinţifică, transmise în atenţia Prorectoratului Ştiinţific care a schimbat semnificativ modul
de repartizare a punctajelor aferente rezultatelor care influenţează finanţarea suplimentară şi
asigură îndeplinirea standardelor ARACIS (martie-mai 2018).
Obiectiv 2 „Crearea de colective de cercetare care în grup să abordeze o temă de interes comun
acţiune care să avantajeze individul şi colectivul. Ţinând cont de numărul cadrelor didactice se pot
crea 3-4 colective de cercetare în fiecare departament”
- S-au organizat întâlniri periodice având ca obiectiv identificarea unor potenţiale colective de
cercetare.
Obiectiv 3 „Asigurarea, îmbunătăţirea şi perfecţionarea continuă a unei baze materiale care să
permită cercetarea ştiinţifică la standarde internaţionale. Susţinerea eforturilor de achiziţionare a
unor publicaţii, cărţi de referinţă, acces on-line”
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A fost elaborată şi transmisă în atenţia Bibliotecii UPM, o listă conţinând propunerile de
achiziţie a abonamentelor la reviste de specialitate, care să asigure accesul cadrelor didactice
la resurse cu vizibilitate ştiinţifică adecvată.

Obiectiv 4 „Vor fi organizate anual cel puţin 2 manifestări ştiinţifice cu participare internaţională
semnificativă iar lucrările prezentate de cadrele didactice ale Facultăţii vor fi publicate în reviste de
specialitate recunoscute în BDI sau ISI Proceeding”
- European Conference on Financial Services - ECFS 2018, în perioada 15-16 martie2018, în
parteneriat cu Institutul de Studii Financiare, Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri
Publice şi Private, Universitatea „Transilvania” şi Academia de Studii Economice.
Articolele cu vizibilitate ştiinţifică pot fi publicate în Revista de Studii Financiare (indexată
BDI), https://revista.isfin.ro
- Conferinţa Internaţională Protecţia Datelor cu Caracter Personal în domeniul medical, în
perioada 22-23 martie 2018, în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie din
Tîrgu Mureş, Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice şi Private, ARDAE;
- Conferinţa cu participare internaţională Procesul civil și executarea silită. Trecut, prezent,
viitor, 30 august– 1 septembrie 2018
- În perioada 17 – 20 octombrie 2018 s-a desfăşurat Conferinţa Internaţională ICLPA 6th
Edition, organizată în parteneriat cu Universitatea din Salento, Pro Iure Association;
Obiectiv 5 „Stimularea cadrelor didactice în crearea de proiecte de cercetare, educaţionale şi pe
fonduri structurale, sprijinirea în implementare şi finalizare cu succes a acestora. Cadrele didactice
vor fi înştiinţate asupra oportunităţilor şi a programelor lansate şi vor fi consiliate în demersurile şi
iniţiativele adoptate”
- Au fost depuse granturi CNFIS care au înlesnit participarea unui număr semnificativ de
cadre didactice la manifestări ştiinţifice internaţionale ,
- În cursul lunii decembrie 2018 a fost organizată o întâlnire pe tema: Knowledge sharing in
accesing and implementing projects la care a fost invitat Prof. univ. dr. ing. habil. Liviu
MOLDOVAN în calitate de Prorector Ştiinţific şi au participat cadrele didactice interesate.
Obiectiv 7 „Abordarea unor teme de cercetare interdisciplinare pe baza colaborării cu alte cadre
didactice din alte departamente şi facultăţi, cu entităţi economice, instituţii publice, în vederea
dezvoltării cercetării”
- Ca parte a activităţilor derulate în cadrul Proiectului INTECS – Internaţionalizarea
educaţiei şi cercetării ştiinţifice la Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureş (CNFIS-FDI2016-0121), au fost identificate unele teme de cercetare interdisciplinară inovatoare pentru
proiecte de cercetare internaţionale comune şi pentru atragerea de cercetători, studenţi şi
cercetători post-doctorali.
Obiectiv 8 „Focalizarea eforturilor individuale şi colective, spre obţinerea de finanţări prin
programe naţionale şi internaţionale de cercetare care să consolideze infrastructura de cercetare a
Facultăţii”
- Prin implicarea Departamentului de Finanţe Contabilitate din cadrul Facultăţii, UMFST este
partener în cadrul Proiectului “PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea
durabilă a comunităţilor rurale cu potenţial turistic, prin valorificarea elementelor de
patrimoniu şi identitate culturală PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0884”. În cadrul proiectului
au fost realizate activităţi de recrutare/angajare de tineri cercetători, inclusiv acţiuni de
amenajare/dotare a unei săli dedicate activităţilor de cercetare (C29).
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Obiectiv 9 „Implicarea în activităţi de cercetare a studenţilor masteranzi în cadrul unui program
dedicat de cercetare. Susţinerea cercurilor ştiinţifice studenţeşti (minim 2 pe fiecare departament) şi
a sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti organizată de Universitate.
- În perioada 23-25 martie 2018 s-a desfăşurat Concursul de pledoarii juridice în colaborare
cu Asociaţia European Law Students’ Association (ELSA);
- În perioada 7-11 mai 2018 s-a desfăşurat Sesiunea de comunicări a cercurilor ştiinţifice
studenţeşti, în cadrul căreia au fost susţinute şi premiate lucrări în domeniile de specialitate
arondate programelor de studii de licenţă şi masterat gestionate de Facultate, respectiv:
Administrarea afacerilor şi serviciilor; Finanţe şi Gestiune bancară; Contabilitate şi Audit,
Drept public şi privat. Cele mai valoroase lucrări au fost selectate în vederea participării la
olimpiade naţionale sau în vederea publicării în Revista Facultăţii;
- În perioada decembrie 2018 a fost organizată competiţia studenţească “TUDOR
DRĂGANU” INTERNATIONAL SCIENTIFIC STUDENTS’ COMPETITION ed. a XV-a,
la iniţiativa Centrului de Cercetare în Domeniul Urbanismului şi Politici publice,Cercului
Studenţesc de Drept Constitutional şi Administrativ „Tudor Drăganu”.
Obiectiv 10 „Se încurajează ca cei mai buni studenţi din Facultate să fie mobilizaţi pentru a
participa la sesiunile de comunicări ştiinţifice studenţeşti de la nivel naţional şi internaţional. ”
- Facultatea a fost reprezentată la două manifestări ştiinţifice studenţeşti naţionale studenţeşti,
după cum urmează:
(i)
în luna iunie 2018 la Olimpiada Naţională a Economiştilor în Formare (ONEF),
Bucureşti, ediţia a XIII-a: prin studenta Nicoleta Alexandra SZAKACS, masterand
la programul de studii Contabilitate şi Audit anul 2, cu lucrarea “Studiu empiric
privind estimarea riscului de raportare frauduloasă în cazul entităţilor cotate”
Publicată în Colecţia de Working Papers ABC-ul Lumii Financiare, WP nr. 7/2018,
pp. 2-8.;
(ii)
(ii) în luna noiembrie 2018 la 9th Edition of the International Conference of Doctoral
Students and Young Researchers “Emerging Markets Economics and Business”
(EMEB), Oradea (prin studentul Cornel Ştefan NICOLA, masterand la programul de
studii Contabilitate şi Audit anul 1, cu lucrarea “Raţional sau iraţional în
comportamentul investitorilor ca răspuns la publicarea raportărilor financiare –
Evidenţe empirice pe Bursa de Valori Bucureşti.
Secţiunea C) MĂSURI OPERAŢIONALE ÎN DOMENIUL COLABORĂRILOR
NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE
Obiectiv 1 „În domeniul cooperării naţionale/internaţionale se propune extinderea acordurilor de
colaborare cu facultăţi/universităţi europene valorificând astfel contactele şi relaţiile colegiale
stabilite de către cadre didactice din mediul universitar şi studenţi cu ocazia vizitelor şi stagiilor de
pregătire în ţări europene”.
- În urma discuţiilor purtate cu reprezentaţi ai Universităţii Klaipeda din Lituania, s-a semant
un nou acord ERASMUS+, care a devenit operaţional în anul universitar 2018-2019.
-

În baza protocolului de colaborare semnat cu Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, cu Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie
Publică, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava s-a derulat primul program de schimb
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interuniversitar de studenţi în domeniul Administrarea afacerilor, având ca obiectiv
„promovarea învăţământului economic”.
-

Ca parte a activităţilor derulate în cadrul Proiectului INTECS – Internaţionalizarea
educaţiei şi cercetării ştiinţifice la Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureş (CNFIS-FDI2016-0121), au fost aduse contribuţii în direcţia elaborării:
(i)
unei strategii de creştere a numărului de cercetători invitaţi la UPM/FSEJA;
(ii)
unei strategii de valorificare a rezultatelor cercetării ştiinţifice în vederea creşterii
numărului de publicaţii indexate internaţional;
(iii) unui program de atragere fonduri internaţionale; (iv) unui program de cercetare în
coordonate internaţionale.

Obiectiv 2 „Identificarea şi derularea unor activităţi care să creeze o imagine favorabilă, reală şi
completă a competenţelor şi resurselor de care dispune Facultatea în vederea valorificării acestora
în parteneriate şi contracte de colaborare, cercetare, consultanţă sau asistenţă. ”
- S-au semnat 8 convenţii cadru/protocoale de colaborare în scopul elaborării şi implementării
a unor studii sau proiecte de cercetare în domenii precum: management şi administrarea
afacerilor, investiţii şi intermedieri financiare
- S-a încheiat Protocolul de colaborare privind educaţia juridică în unităţile de învăţământ
preuniversitar din municipiul Reghin.
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Prezentului raport se adaugă anexele următoare:
Anexa 1 – Rezultatele admiterii la învăţământul universitar de licenţă şi masterat- sesiunea iulie şi
septembrie 2018
Anexa 2 – Situaţia promovabilităţii studenţilor la examene la sfârşitul anului universitar
2017-2018
Anexa 3 – Situaţia promovabilităţii studenţilor la examenele de finalizare a studiilor
anului universitar 2017-2018
Anexa 4 – Activităţi de practică de specialitate în anul universitar 2017-2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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