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Denumirea centrului: CENTRUL PENTRU FORMARE ȘI PERFECȚIONARE ÎN 

DOMENIUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE 

 

 

1. Directorul centrului: conf.univ.dr. Maria-Madela Abrudan 

 

2. Membri colectivului: responsabil PR  - conf. univ. dr. Dorin Coita; responsabil economic - conf. 

univ. dr. Vicotira Bogdan; asistent manager – cercetător ştiinţific Tomina Săveanu; asistent ştiinţific – 

pre. univ. drd. Mirabela Matei ; experți traineri – prof. univ. dr. Adriana Mirela Tomescu, conf. univ. 

dr. Mirela Bucurean, psiholog Adriana Borza, ec. Crina Gherlea, Flaviu Pop (asociat), Luminița Popa 

(asociat), prof. univ. dr. Alexandrina Deaconu (asociat), conf. univ. Edit Lukacs (asociat); experţi 

consultanţi – prof. univ. dr. Anca Otilia Dodescu – TQM, prof. univ. dr. Elena Botezat – TQM, conf. 

univ. dr. Adriana Giurgiu- TQM, conf. univ. dr. Ioana Pop Cohuț - PR, lect. univ. dr. Horia Demian – 

IT, conf. univ. dr. Naiana Ţarcă – platformă e-learning, lect. univ. dr. Dinu Sasu – PR, Roxana Hatos 

– monitorizare; asistenţi IT –  asist. univ. drd. Adela Popa, asist. univ. drd. Adrian Nicula  
 

3. Obiectivele generale ale Centrului: 

Scopul Centrului pentru Formare şi Perfecţionare în Domeniul Managementului Resurselor Umane 

– CFP-MRU –  este: de a promova dezvoltarea şi implementarea în cadrul organizaţiilor a unor 

strategii şi politici  de management a resurselor umane corecte şi coerente care să pună accent pe: 

profesionalism în exercitarea tuturor activităţilor din sfera managementului resurselor umane, 

perfecţionarea continuă, pe parcursul întregii vieţi a tuturor angajaţilor, promovarea egalităţii de şanse 

pe piaţa muncii şi utilizarea eficientă a resurselor umane. 

Obiectivele propuse în vederea atingerii acestui scop sunt următoarele: 

 Dezvoltarea şi furnizarea unor cursuri pentru formare, perfecţionare precum şi alte instrumente 

educaţionale în domeniul resurselor umane pentru practicieni şi teoreticieni; 

 Stimularea dialogului şi schimburilor de experienţă între specialişti din domeniul managementului 

resurselor umane; 

 Realizarea de cercetări, studii şi analize în domeniul resurselor umane în general şi ale managementului 

resurselor umane în special;  

 Evaluarea nevoilor de formare a specialiştilor din domeniul resurselor umane; 

 Dezvoltarea şi diseminarea de metode noi şi inovatoare folosite în domeniul  managementului resurselor 

umane atât pentru teoreticieni cât şi practicieni; 

 Promovarea relaţiilor de colaborare şi parteneriat în cadrul unor proiecte legate de educaţia adulţilor între 

Universitatea din Oradea şi universităţi, firme, organizaţii şi centre de specialitate, instituţii ale 

administraţiei publice, unităţi de cercetare similare din ţară şi străinătate. 

 

http://www.uoradea.ro/
http://steconomice.uoradea.ro/


 

4. Link: 
http://steconomice.uoradea.ro/cfp-mru/ 
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