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        Curriculum vitae    

 
 

Informaţii personale 
 

Nume și Prenume  Makkai Grigore 

Adresă  Targu-Mures 

Telefon    

   

E-mail  ;  

 

Naţionalitatea  maghiară 

 

Data naşterii  07.04.1952. 

 
 
 

Educaţie şi formare 
 
 

Perioada (de la – până la)  Septembrie1996 – Februarie 2003 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
şi al organizaţiei profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională 

 
Școala Doctorală a Universitații «Szent István», Gödöllő, Budapesta, Ungaria 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Doctorat 

Tipul calificării/diploma obţinută  Doctor PhD in stiințele mediului 

 

Perioada (de la – până la)  Septembrie 1971 – Iunie 1975 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
şi al organizaţiei profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională 

 
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Biologie-geografie 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Geografia 

Tipul calificării/diploma obţinută  Licenţiat în geografie cu specializare în meteorologie, hidrologie şi protecţia mediului 

 

Perioada (de la – până la)  Ianuarie 1976 – Aprilie 1999 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
şi al organizaţiei profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională 

 
 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 
 Diverse cursuri de specializare in informatică: analiza diverselor tipuri de sisteme, 

modele de optimizare, limbaje de programare cobol, fortran, pascal, basic, C+ etc. 

Tipul calificării/diploma obţinută  Diplome și Certificate de participare 
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Locul de muncă / 
 Aria ocupaţională 

 Primaria Municipiului Targu Mures,  
Viceprimar 

 
 

Experienţa profesională  
În activitatea de bază 

 

Perioada (de la – până la)  Iulie 2017 – până în prezent 

Numele şi adresa angajatorului  Primaria Municipiului Targu Mures 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   

Funcţia sau postul ocupat  Viceprimar 

 

Perioada (de la – până la)  Aprilie 2017 – Iulie 2017 

Numele şi adresa angajatorului  Administratia Nationala de Meteorologie București  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   

Funcţia sau postul ocupat  Consilier in meteorologie 

 

Perioada (de la – până la)  Martie 2012 – Aprilie 2017 

Numele şi adresa angajatorului  Administratia Nationala de Meteorologie București  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   

Funcţia sau postul ocupat  Director General Adjunct 

 

Perioada (de la – până la)  Februarie 2011 -  Martie 2013 

Numele şi adresa angajatorului  Administratia Nationala de Meteorologie București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   

Funcţia sau postul ocupat  Membru în Consiliul de Administrație 

 

Perioada (de la – până la)  Decembrie 2015 – Septembie 2016 

Numele şi adresa angajatorului 
 Administrația Naționala de Meteorologie, Centrul Meteorologic Regional „Transilvania 

Sud” – Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   

Funcţia sau postul ocupat  Director delegat Centru Meteorologic Regional 

 

Perioada (de la – până la)  August 2011 – Aprilie 2012 

Numele şi adresa angajatorului 
 Administrația Naționala de Meteorologie, Centrul Meteorologic Regional „Transilvania 

Nord” – Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   

Funcţia sau postul ocupat  Director delegat Centru Meteorologic Regional 

 

Perioada (de la – până la)  Ianuarie 2010 – până în prezent 

Numele şi adresa angajatorului  Administrația Naționala de Meteorologie, Centrul Meteorologic Local Targu Mures 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   

Funcţia sau postul ocupat  Sef Centru 

 

Perioada (de la – până la)  Iulie 2005 – Ianuarie 2010 
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Numele şi adresa angajatorului 
 Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud – Sibiu, Serviciul Meteorologic 

Târgu Mureș 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   

Funcţia sau postul ocupat  Inspector de specialitate meteorolog – Coordonator al activității Serviciilor Meteorologice  

 

Perioada (de la – până la)  Ianuarie 2005 – Iulie 2005 

Numele şi adresa angajatorului  Administrația Naționala de Meteorologie Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   

Funcţia sau postul ocupat  Inspector meteorolog 

 

Perioada (de la – până la)  Aprilie 1999 – Decembrie 2000 

Numele şi adresa angajatorului 
 C.N. „Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărirea Apelor” S.A., Centrul 

Meteorologic Regional Sibiu, Serviciul Meteorologic Târgu Mureș 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   

Funcţia sau postul ocupat  Meteorolog 

 

Perioada (de la – până la)  Mai 1980 – Aprilie 1999  

Numele şi adresa angajatorului  Direcția Apelor Mures-Banat Târgu Mureș, Oficiul de Calcul 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   

Funcţia sau postul ocupat  Analist – programator 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Șef atelier de exploatare 

 

Perioada (de la – până la)  Martie 1976 – Mai 1980 

Numele şi adresa angajatorului  Direcția Apelor Mures-Banat Târgu Mureș, Serviciul Meteorologic 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   

Funcţia sau postul ocupat  Meteorolog 

 

Perioada (de la – până la)  Septembrie 1975 -  Martie 1976 

Numele şi adresa angajatorului  Scoala Generală Valea Largă, Jud. Mures 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   

Funcţia sau postul ocupat  Profesor de geografie 

 
 
 

Experienţa profesională  
În activitatea didactică 

 

Perioada (de la – până la)  Septembrie 2007 – Februarie 2011 

Numele şi adresa angajatorului 
 Universitatea Petru Maior din Târgu Mureş, Facultatea de Inginerie,  

Catedra de Ingineria Mediului. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Predare curs si lucrări practice la disciplina de „Meteorologia și Climatologia Mediului” 

Funcţia sau postul ocupat  lector colaborator 

 
 

Perioada (de la – până la)  Septembrie 2005–Iulie 2007 



 4 

Numele şi adresa angajatorului 
 Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, Facultatea de Mediu 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Predare curs si lucrări practice la disciplina de „Meteorologia și Climatologia Mediului” 

Funcţia sau postul ocupat  lector colaborator 

 

Perioada (de la – până la)  Septembrie 2001 - Iulie 2013 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Sapientia din Târgu Mureş, Facultatea de Horticultura 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 Predare curs si lucrări practice la disciplina de „Meteorologie generală și 

Agrometeorologie” 

Funcţia sau postul ocupat  lector colaborator 

 

Perioada (de la – până la)  Septembrie 1998 – Iulie 2007 

Numele şi adresa angajatorului 
 Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, Facultatea de Geografie 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 Predare curs si lucrări practice la disciplinele de „Meteorologie generală”, 
„Climatologie generală”, „Tehnici de prelucrare a datelor climatologice”, „Micro și 
topoclimatologie” 

Funcţia sau postul ocupat  lector colaborator 

 

Perioada (de la – până la)  Septembrie 1994 - Iulie 2013 

Numele şi adresa angajatorului 
 Universitatea „Corvinus” din Budapesta, Centrul de Consultanță Horticolă 

de la Miercurea Niraj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 Predare curs si lucrări practice la disciplinele de „Noțiuni de Meteorologie și Climatologie  

Generală”, și „Agrometeorologie”  

Funcţia sau postul ocupat  Profesor consultant și adjunctul coordonatorului de centru 

 

Perioada (de la – până la)  Septembrie 1995 – Februarie 1996 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Ecologică "Dimitrie Cantemir", Facultatea de Geografie din Târgu Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Predare curs si lucrări practice la disciplina de „Aplicații Informatice în Geografie” 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor consultant 

 
 

Experienţa  
În activitatea politică și socială 

 

Perioada (de la – până la)  Decembrie 2000 – Decembrie 2004 

Numele şi adresa angajatorului  Parlamentul Romaniei 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   

Funcţia sau postul ocupat  Deputat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 

 Sunt inițiatorul articolului 35 din Constituția adoptată în 2003. Prin acest articol se 
garantează dreptul fundamental al cetățenilor la un mediu sănătos și echilibrat 
ecologic. Totodată, prevederile acestui articol asigură și bazele constituționalității 
activităților legate de protecția mediului din România. 

 

Perioada (de la – până la) 

 
Iulie 2017 – până în prezent 
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Numele şi adresa angajatorului  Primaria Municipiului Targu Mures 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   

Funcţia sau postul ocupat  Viceprimar 

 

Perioada (de la – până la)  Ianuarie 2017 -  până în prezent 

Numele şi adresa angajatorului  Consiliul Local al Municipiului Targu Mures 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   

Funcţia sau postul ocupat  Consilier local 

 

Perioada (de la – până la)  August 2015 -  iunie 2016 

Numele şi adresa angajatorului  Consiliul Local al Municipiului Targu Mures 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   

Funcţia sau postul ocupat  Consilier local 

 
 

Perioada (de la – până la)  Septembrie 2011 -  iunie 2012 

Numele şi adresa angajatorului  Consiliul Local al Municipiului Targu Mures 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   

Funcţia sau postul ocupat  Consilier local 

 

Perioada (de la – până la)  15 August 1978 -  1985 

Numele şi adresa angajatorului  Consiliul Național al Apelor București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   

Funcţia sau postul ocupat  Membru în Consiliul de Conducere (Hot. Cons. De Miniștrii nr. 161/1978) 

 

Perioada (de la – până la)  Februarie 1978 -  Martie 1885 

Numele şi adresa angajatorului  Direcția Apelor Mureș–Banat Târgu Mureș 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   

Funcţia sau postul ocupat  Președinte de Sindicat 

 
 

    
 
Particip anual în calitate de invitat la un număr mediu de 2-3 manifestări cultural-
științifice, cu prelegeri din domeniul meteorologiei și climatologiei. Deasemenea am o 
bogată agendă de participare la emisiunile de TV și radio locale pe teme de 
meteorologie și climatologie. 

 

 

Limba maternă 

  

Maghiară 

 
 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

 Nivel european (*)   Abilitaţi de ascultare Abilitaţi de citire Interacţiune Exprimare Exprimare scrisă 
 

 Aptitudini şi competenţe 
personale 

dobândite în cursul vieţii şi carierei dar 
care nu sunt recunoscute neapărat 

printr-un certificat sau o diplomă 
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Limba franceză  C1 Da C2 Da B2 - B2 -   B2  

Limba engleză  B2 Da B2 Da B2 Da B2 Da B2 Da 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Aptitudini şi competenţe sociale   conduc o organizaţie socială 

 

Aptitudini şi competente organizatorice  conduc şi organizez activităţi profesionale şi sociale 

 

Aptitudini şi competente tehnice  utilizez calculatorul, alte aparate şi utilaje tehnice 

 

Permis de conducere  posed permis de conducere categoria B din anul 1985 
 
 
               Data 
19.07.2017.     


