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1. Introducere 
 
Nivelul de dezvoltare al unei societăţi este determinat, în mare parte, de performanţa 

sistemului său de învăţământ, de nivelul de educaţie al cetăţenilor. Resursa umană înalt 
calificată, creativitatea, producerea si valorificarea cunoasterii s-au dovedit a fi factori 
determinanţi în evoluţia economică a ţărilor puternic dezvoltate. 

Trecerea la o economie bazată pe cunoastere reprezintă o opţiune strategică fundamentală si 
va avea un impact deosebit asupra dezvoltării globale durabile a omenirii. În acest sens, 
universităţile au un rol esenţial prin contribuţia adusă la producerea, transmiterea, diseminarea si 
utilizarea de cunoastere. 

Universitatea Maritimă din Constanţa (UMC) a reprezentat, de-a lungul existenţei sale, o 
instituţie de formare a constiinţelor şi caracterelor, ceea ce înseamnă că, viitorul nu poate fi 
disociat de consolidarea cercetării stiinţifice, inovării si creaţiei. 

Prezenta strategie de cercetare este elaborată pe baza celor mai noi strategii si tendinţe la 
nivel naţional si internaţional şi este în concordanţă cu Planul Strategic al Universităţii 
Maritime din Constanţa. Strategia îşi propune să dezvolte cercetarea stiinţifică în 
Universitatea Maritimă din Constanţa astfel ca ea să devină un suport esenţial al procesului de 
formare, cu scopul creşterii performanţelor activităţii şi calităţii educaţionale. 
 Universitatea Maritimă din Constanţa reprezintă cea mai importantă componentă a 
învăţământului de marină din România şi a cercetării ştiinţifice de specialitate.  
  În contextul societăţii bazate pe cunoaştere, domeniul maritim suferă mutaţii importante, 
în aceste condiţii Universitatea Maritimă propunându-şi să contribuie la bunăstarea cetăţenilor şi 
a mediului socio-economic prin generarea şi transferul de noi cunoştinţe, prin abordări inovative 
în domeniul cercetării şi prin implicarea universităţii în colaborări internaţionale cu alte instituţii 
similare din Europa şi din lume.  
 
  Există următoarele direcţii strategice de dezvoltare în următorii ani: 
• cercetare ştiinţifică cu vizibilitate internaţională; 
• creşterea numărului de participări ale universităţii în proiecte internaţionale; 
• direcţionarea cercetărilor desfăşurate în cadrul activităţilor de masterat şi doctorat către 

problematica aplicativă şi de specialitate; 
• deschiderea unor direcţii noi de învăţământ postuniversitar orientat către industrii emergente 

din cadrul domeniului de specializare (offshore) care utilizează noi tehnologii. 
 
  Este urmărită îndeplinirea următoarelor obiective: 
• creşterea prestigiului naţional şi internaţional al universităţii prin colaborări în cadrul 

proiectelor internaţionale şi a organizaţiilor internaţionale specifice; 
• dezvoltarea în continuare a unui mediu dinamic, creativ şi stimulativ pentru dezvoltarea 

profesională şi personală a membrilor comunităţii academice; 
• creşterea categoriei de încadrare a domeniilor de specializare; 
• creşterea impactului social şi economic în comunitatea locală, naţională şi internaţională. 

 
  Acţiuni în domeniul cercetării: 
• modernizarea laboratoarelor de cercetare şi înfiinţarea de centre de cercetare şi de 

laboratoare noi, care să permită participarea universităţii în proiecte noi şi să sprijine 
industria locală; 

• atragerea resursei umane cu înaltă calificare şi dezvoltarea capacităţii de cercetare a acesteia; 



• desfăşurarea de cursuri orientate spre prezentarea noilor tehnologii, care să contribuie la 
creşterea capacităţii de inovare în propriul domeniu; 

• integrarea în programele de învăţământ a rezultatelor cercetărilor desfăşurate atât în 
universitate cât şi la nivel internaţional; 

• organizarea de către universitate a unor manifestări ştiinţifice cu vizibilitate internaţională: 
conferinţe, seminarii şi reuniuni ale organizaţiilor de specialitate de la nivel regional şi 
internaţional; 

• publicarea rezultatelor cercetării în reviste de specialitate de prestigiu, reprezentative pentru 
fiecare domeniu de cercetare abordat, precum şi în cadrul conferinţelor cu vizibilitate 
internaţională; 

• îmbunătăţirea instrumentelor IT pentru managementul activităţii de cercetare din carul 
universităţii; 

• creşterea gradului de recunoaştere a publicaţiilor proprii ale universităţii. 
 

 
2. Contextul internaţional, naţional şi institu ţional 
 
2.1. Contextul internaţ ional 

 
Accentuarea globalizării a condus la cresterea importanţei colaborării internaţionale, a 

schimbului de cunoastere si a creat comunităţi stiinţifice internaţionale puternice, fără însă a 
reduce importanţa pe care complexul de factori locali o are în adaptarea si valorificarea 
rezultatelor cercetării. 

În lupta pentru excelenţă, universităţile joacă un rol tot mai important. Acestea sunt 
provocate să se transforme în actori importanţi pe piaţa cunoasterii, atrăgând si dezvoltând 
resurse umane de vârf si concentrând facilităţi de cercetare semnificative. 

Uniunea Europeană depune eforturi pentru recuperarea decalajelor de crestere economică 
faţă de Statele Unite si Japonia, asezând domeniul CDI la baza acestor demersuri.  

Politica Uniunii Europene pentru îmbunătăţirea capacităţii de cercetare - dezvoltare - inovare 
are în vedere: 

• Dezvoltarea unor poli de excelenţă capabili să concureze pe plan global; 

• O mai bună integrare a elementelor în triunghiul cunoasterii (educaţie -cercetare -inovare); 

• Elaborarea unor modele de guvernare si organizare a cercetării si educaţiei la nivel 
European; 

• Reducerea costurilor brevetării în UE; 

• Creşterea mobilităţii cercetătorilor. 
Uniunea Europeană a lansat un set de iniţiative care privesc cercetarea si inovarea, 

competitivitatea globală a universităţilor, dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale si transferul 
cunoasterii în produse si servicii. Transpunerea politicii UE privind CDI se face prin programele 
lansate. 

Programul ORIZONT 2020, principalul instrument prin care se susţin activităţile de 
cercetare-dezvoltare, colaborarea transnaţională în domeniu, cercetarea de frontieră (coordonată 
de Consiliul European al Cercetării) si reţelele de excelenţă, platformele tehnologice europene 
(grupuri de interes, în principal firme si entităţi de cercetare, care definesc împreună agende 
strategice de cercetare si care pot lansa si iniţiative tehnologice comune, implicând resurse 
publice si private substanţiale); 

 
 



 
2.2. Contextul naţ ional 

 
România a încheiat ciclul de politici publice 2007 - 2013 în domeniul cercetării, dezvoltării 

şi inovării (CDI). 
Strategia CDI 2007 - 2013 a susţinut internaţionalizarea şi a contribuit la stabilirea unui 

sistem de guvernare şi a unui cadru instituţional prin care s-au simplificat procedurile 
administrative. 

    Strategia amintită şi principalele sale instrumente - dar şi alte evoluţii relevante din 
educaţie sau politicile de dezvoltare - au introdus transformări importante în sistemul românesc 
de cercetare şi inovare. Dinamica producţiei ştiinţifice a fost schimbată semnificativ, precum şi 
aşteptările individuale şi organizaţionale din spaţiul cercetării. Calitatea şi cantitatea publicaţiilor 
ştiinţifice au crescut, iar evaluarea proiectelor CDI a ajuns să aibă o participare internaţională 
semnificativă. La momentul elaborării strategiei, cercetarea românească era mai bine conectată la 
cercetarea internaţională, comparativ cu ciclul strategic precedent. 

    Cu toate acestea, judecând după standardele internaţionale, dar şi după nevoile interne, 
România nu are destui cercetători. Lipseşte masa critică de resurse umane pentru dezvoltarea 
unor domenii promiţătoare şi, în mod special, pentru cercetarea şi inovarea interdisciplinară. 
Numărul de cercetători din mediul de afaceri este în scădere, iar marile companii cu filiale în 
România se arată reticente în privinţa dezvoltării unor centre de cercetare locale şi a încadrării 
activităţilor specifice ca activităţi de cercetare-dezvoltare. Mobilitatea intra- şi intersectorială 
este limitată, având un impact nedorit asupra circulaţiei cunoştinţelor tehnice şi inovării. Accesul 
sectorului privat la infrastructurile publice de cercetare este dificil, serviciile oferite sunt limitate 
şi, în consecinţă, gradul de utilizare al acestor instalaţii este scăzut. 

    Sectorul CD din ţară este, prin urmare, subdimensionat. Pe de-o parte, aceasta se 
datorează finanţării reduse. În cifre absolute, în România se cheltuieşte pentru cercetare şi 
dezvoltare, pe cap de locuitor, de aproape 20 de ori mai puţin decât media europeană. Pe de altă 
parte, cererea de cercetare şi dezvoltare este scăzută, nu este stimulată suficient şi nici nu 
stimulează suficient alte sectoare economice. Sectorul CD se dovedeşte slab conectat, atât cu 
mediul de afaceri, cât şi cu publicul în general. 

    În aceste condiţii, inovarea nu reprezintă un factor central al dezvoltării economice şi 
sociale în România. 

    Noul ciclu strategic ţine seama de împlinirile şi de nerealizările ultimelor două decenii de 
reformă a cercetării şi inovării, precum şi de tendinţele internaţionale, care susţin o cercetare 
ştiinţifică orientată mai puternic spre rezultate comensurabile, cu impact practic. 

    Experienţa ultimului ciclu strategic arată că rezultatele ciclului următor depind de 
construirea şi menţinerea unui larg parteneriat pentru inovare. Acest parteneriat presupune o 
perspectivă coordonată, integrată asupra sistemului CDI şi exprimă un angajament pe termen 
lung în următoarele privinţe: 

    • Asigurarea resurselor. Statul planifică şi aprobă bugete publice multianuale pentru CD, 
cu respectarea ţintei angajate pentru 2020. 

    • Predictibilitatea. Mediul CDI se bucură de reguli clare şi stabile, de repere de excelenţă 
internaţionale, care încurajează colaborarea şi competiţia în sistem. 

    • Credibilizarea parteneriatului public-privat. Sectorul public şi cel privat evoluează 
corelat, mobilizând cheltuieli private pentru CD care să atingă 1% din PIB, în 2020. 

    Ca urmare a acestor angajamente, este de aşteptat ca baza de resurse umane active în 
domeniul CDI (raportată la populaţie) să conveargă spre media din Uniunea Europeană. 

    În acelaşi timp, accesul la fondurile structurale, pentru finanţarea activităţilor CDI, 
depinde de stabilirea, la nivel naţional, a unui set limitat de priorităţi strategice. Prin Strategia 
CDI 2014 - 2020 au fost identificate zonele în care România poate avea contribuţii semnificative 



şi, în acelaşi timp, prin care România poate beneficia de rezultatele ştiinţei şi ale inovării în 
creşterea competitivităţii. Strategia CDI 2014 - 2020 vizează următoarele tipuri de priorităţi: 

    • Priorităţile de specializare inteligentă presupun definirea şi consolidarea unor domenii de 
competenţă ridicată, în care există avantaje comparative reale sau potenţiale, şi care pot contribui 
semnificativ la PIB. Prin concentrarea de resurse şi mobilizarea unei mase critice de cercetători, 
aceste domenii pot asigura, inclusiv în dimensiunea lor regională, competitivitatea pe lanţurile de 
valoare adăugată regionale şi/sau globale. 

    • Priorităţile cu relevanţă publică vizează alocarea de resurse în domenii în care cercetarea 
şi dezvoltarea tehnologică răspund unor nevoi sociale concrete şi presante. Aceste priorităţi 
presupun dezvoltarea capacităţii sectorului public de a supraveghea spaţiul tehnologiilor 
emergente şi de a solicita soluţii inovatoare de la operatorii CDI publici şi privaţi. Cercetarea 
fundamentală rămâne prioritară în cadrul Strategiei CDI 2014 - 2020 - incluzând disciplinele 
umaniste şi socio-economice - ca sursă pentru cercetarea de frontieră şi interdisciplinară. 

Viziunea privind cercetarea şi inovarea din România în 2020 stabileşte un set de principii de 
acţiune, sprijinite pe 3 piloni principali: 

    Pilonul 1. Afirmare la nivel regional, afirmare la nivel global: firmele devin operatori-
cheie ai inovării. 

    Economia românească mobilizează IMM-uri inovatoare, cu orientare şi perspective 
globale, care au interesul şi capacitatea de a intra pe lanţurile de valoare adăugată regionale şi 
mondiale. 

    Pilonul 2. Excelenţă prin internaţionalizare: sectorul CDI ca spaţiu de oportunitate 
    Sectorul CDI românesc se dezvoltă în jurul unor domenii strategice, este integrat 

internaţional şi oferă un mediu atractiv pentru membrii comunităţii ştiinţifice globale - pentru 
tineri, pentru cercetătorii de vârf din întreaga lume, pentru carierele duble în cercetare şi 
antreprenoriat. Stabilitatea necesară este asigurată de fluxul predictibil de proiecte, de 
infrastructurile de cercetare naţionale şi europene. 

    Pilonul 3. "Leadership" regional la frontiera ştiinţei şi în tehnologie: străpungeri în 
domenii strategice 

    România se poziţionează, prin CDI, alături de mari iniţiative europene şi internaţionale, 
fie prin participare, fie prin asumarea unui rol de lider şi prin stimularea concentrărilor 
tehnologice (clustere) de frontieră. 

 
2.3. Obiectivele generale şi specifice ale Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi 

inovare 2014 – 2020. Direcţii principale de acţiune 
 
    Obiective generale 
 
    OG1. Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare. Obiectivul vizează 

susţinerea performanţei operatorilor economici pe lanţurile globale de valoare. Strategia susţine 
tranziţia de la competitivitatea bazată pe costuri la cea bazată pe inovare. Aceasta presupune 
dezvoltarea capacităţii firmelor de a absorbi tehnologie de ultimă generaţie, de a adapta aceste 
tehnologii la nevoile pieţelor deservite şi de a dezvolta, la rândul lor, tehnologii sau servicii care 
să le permită progresul pe lanţurile de valoare. 

    OG2. Creşterea contribuţiei româneşti la progresul cunoaşterii de frontieră. Strategia 
susţine creşterea vizibilităţii internaţionale a cercetării şi dezvoltării experimentale din România. 
Activităţile CD la frontiera cunoaşterii presupun formarea unei mase critice de cercetători în 
domeniile cele mai promiţătoare, menţinerea avansului în domeniile de nişă, unde cercetarea 
românească are deja avantaj comparativ - consacrat sau emergent -, standarde internaţionale de 
evaluare pentru proiectele de cercetare şi ini ţiative ştiinţifice de anvergură, precum cele 
dezvoltate în jurul marilor infrastructuri. 



    OG3. Creşterea rolului ştiinţei în societate. Ştiinţa şi tehnologia devin relevante pentru 
societate atunci când efectele lor se resimt în viaţa cotidiană a cetăţeanului. În acest scop, 
cercetarea şi inovarea răspund nevoilor concrete ale mediului economic şi ale sectorului public, 
în special celor de creştere a calităţii serviciilor oferite (precum sănătatea sau securitatea 
cetăţenilor), şi oferă perspective de angajare atrăgătoare în sectorul privat unui număr cât mai 
mare de persoane. Strategia urmăreşte atât rezolvarea problemelor societale prin soluţii 
inovatoare, cât şi furnizarea de expertiză în elaborarea politicilor publice. 

 
    Obiective specifice 
    OS1. Crearea unui mediu stimulativ pentru iniţiativa sectorului privat, prin instrumente de 

antrenare a antreprenoriatului şi a comercializării rezultatelor CD, precum şi prin credibilizarea 
parteneriatelor dintre operatorii publici şi cei privaţi. 

    OS2. Susţinerea specializării inteligente, prin concentrarea resurselor în domenii de 
cercetare şi inovare cu relevanţă economică şi cu potenţial CD demonstrat, prin parteneriate 
public-public - care să conducă la concentrare, eficienţă şi eficacitate -, şi public-privat, care să 
deblocheze potenţialul identificat. 

    OS3. Concentrarea unei părţi importante a activităţilor CDI pe probleme societale, pentru 
dezvoltarea capacităţii sectorului CDI public de a solicita şi adopta rezultatele cercetării şi de a 
răspunde unor teme legate de provocările globale de importanţă pentru România. 

    OS4. Susţinerea aspiraţiei către excelenţă în cercetarea la frontiera cunoaşterii prin 
internaţionalizarea cercetării din România, evaluare internaţională, creşterea atractivităţii 
sistemului CDI românesc, prin mobilitate şi parteneriate. 

 
    Obiective specifice transversale 
    OS5. Atingerea până în 2020 a masei critice de cercetători necesară pentru transformarea 

CDI într-un factor al creşterii economice, prin asigurarea unei evoluţii rapide şi sustenabile, 
numerice şi calitative, a resurselor umane din cercetare, dezvoltare şi inovare. 

    OS6. Dezvoltarea unor organizaţii de cercetare performante, capabile să devină operatori 
regionali şi globali, prin stimularea defragmentării sistemului CDI, concentrarea resurselor şi 
prioritizarea alocării lor, încurajarea parteneriatelor public-public şi public-privat, finanţarea 
ştiinţei şi evaluarea impactului acesteia, noi modele de finanţare pentru a facilita inovarea. 

 
Direcţii principale de acţiune 
    Obiectivele specifice asociate noului ciclu strategic sunt puse în practică printr-o serie de 

direcţii de acţiune. Rolul acestora, ca ansamblu, este de a structura sistemul de inovare din 
România. 

    Direcţiile de acţiune conturează o cale de transformare sistemică şi trasează coordonatele 
evoluţiei corelate a principalilor operatori CDI. 

    Direcţiile de acţiune reprezintă, astfel, o combinaţie integrată de măsuri ("policy mix") 
care acoperă principalele dimensiuni ale politicii în domeniul CDI: 

    1. Politici fiscale 
    2. Politici de achiziţie publică de cercetare şi inovare 
    3. Politici de finanţare competitivă a CD pentru sectorul public şi privat 
    4. Politici privind normele de proprietate intelectuală 
    5. Politici privind colaborarea şi concentrarea 
    6. Politici de finanţare instituţională 
    7. Politici privind capitalul uman 
    8. Politici privind guvernanţa sistemului CDI. 
 
 



2.4. Contextul instituţ ional 
 
In vederea îndeplinirea misiunii sale, Universitatea Maritimă din Constanţa are ca obiectiv 

central asigurarea calităţii cercetării şi a utilităţii rezultatelor cercetării. 
Activitatea de cercetare este reglementată printr-un regulament dedicat, fiind coordonată la 

nivelul universităţii de către Consiliul Cercetării. 
Din punct de vedere administrativ, la nivelul UMC există un prorector cu activitatea de 

cercetare care este şi Preşedintele Consiliului Cercetării, iar la nivel de facultăţi coordonarea 
administrativă se face de către un prodecan sau secretarul stiinţific. 

O parte consistentă a cercetărilor stiinţifice se face în cadrul studiilor doctorale, în domeniile 
de doctorat: Inginerie Mecanică şi Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii. 

Valorificarea rezultatelor cercetărilor se face în principal prin publicare, brevetare integrare 
în cursurile destinate studenţilor. 

Universitatea Maritimă din Constanţa organizează, anual, în luna mai, Sesiunea de 
comunicări stiinţifice a studenţilor. O bună parte a cercetărilor efectuate se valorifică prin 
publicare în Analele UMC – publicaţie indexată în mai multe baze de date internaţionale. 

Gestiunea proiectelor de cercetare, a contractelor si a rezultatelor cercetării se face de către 
Departamentul de Cercetare şi Programe Europene (DCPE) care menţine şi paginile de WEB 

dedicate activităţilor de cercetare, în cadrul site-ului Universităţii Maritime din Constanţa. 
Prin reglementările şi practicile actuale, Universitatea Maritimă din Constanţa aplică 

stimulente financiare pentru încurajarea diseminării rezultatelor în reviste şi la conferinţe de 
prestigiu, iar regia percepută din bugetele proiectelor din cercetare nu depăşeşte 20% din 
valoarea totală a proiectului. În aceste condiţii, prestatorii activităţilor de cercetare beneficiază de 
cea mai mare parte a veniturilor atrase. 

Bilanţul activităţii de publicare pentru perioada 2008-2013 este prezentat în tabelul 1. 
Pentru dinamizarea acestui proces, se vor avea în vedere o serie de măsuri care să încurajeze 

eforturile cadrelor didactice de a participa la activităţi de cercetare, de a publica lucrări ştiinţifice 
în reviste internaţionale şi de a prezenta lucrări la conferinţe ştiinţifice internaţionale importante 
în domeniu. 

 
 

Lucrări publicate în reviste cu factor de impact calculat şi scor relativ de 
influenţă cumulat 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
8 8 5 8 4 1 

 
Lucrări publicate în reviste fără factor de impact calculat (Science şi Social 

Science) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 2 2 2 1 
 

Lucrări publicate în volume ale conferinţelor indexate (ISI Proceedings) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
15 78 79 40 17 23 

 
Articole publicate în reviste indexate BDI (CNCSIS) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
33 82 83 55 80 84 

 
Cărţi, de unic autor sau coordonate, publicate la edituri CNCSIS 



2008 2009 2010 2011 2012 2013 
23 16 26 22 20 7 

 
Capitole de carte publicate la edituri internaţionale 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2 8 5 5 1 0 

 
 
 
 
 
3. Misiunea 
 
Universitatea Maritimă din Constanţa este o instituţie publică de învăţământ superior 

acreditată, care si-a asumat misiunea de a forma specialisti în diferite domenii, contribuind, 
astfel, la progresului economic si social. 

Această misiune se menţine cel puţin pentru orizontul de timp la care se referă Planul 
Strategic de Dezvoltare. 

Principalul nostru obiectiv este acela de a contribui la dezvoltarea economico-socială a 
României, oferind educaţie si pregătire profesională de înaltă calitate studenţilor noştri. 

În acest scop, ne-am propus să acţionăm pe cele trei paliere care condiţionează calitatea 
serviciilor educaţionale - capacitate instituţională, eficienţă educaţională si managementul 
calităţii - astfel: 

 
 
 
 
Cu privire la formare: 

• studenţii constituie cel mai important grup de beneficiari ai activităţii academice, fapt 
pentru care universitatea şi-a fixat ca prioritate absolută satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor 
acestora legate de formarea de specialişti; 

• pregătirea studenţilor vizează dobândirea acelor competenţe stiinţifice, tehnice, sociale, 
economice, etc. care să le asigure şanse reale în competiţia din România si Europa; 

• flexibilitatea programelor formative oferite de universitate permite o continuă adaptare la 
cerinţele pieţei muncii. 

 
Cu privire la resurse: 

• asigurarea în universitate un climat de muncă bazat pe responsabilitate şi respect, astfel 
încât fiecare cercetător să-şi valorifice la maximum potenţialul profesional şi intelectual; 

• asigurarea accesului principial şi în condiţii de transparenţă totală la resursele materiale şi 
financiare ale universităţii; 

 
Cu referire la Cercetarea ştiin ţifică: 

• acordarea unei atenţii deosebite relaţiei între activitatea de cercetare şi cea didactică 
în vederea integrării rezultatelor cercetării în programele de învăţământ. 

• asigurarea creşterii performanţelor procesului de învăţământ printr-o activitate ştiinţifică de 
înalt nivel, în concordanţă cu nevoile şi asteptările actuale, prin implicarea corpului profesoral, a 
cercetătorilor si a studenţilor; 



• utilizarea pe scară largă a tehnologiei informaţională, ca suport al îmbunătăţirii continue a 
procesului de învăţământ, la toate entităţile organizatorice ale universităţii şi de către toţi factorii. 

 
Vizibilitatea europeană: 

• promovarea relaţiilor de parteneriat cu universităţile din Europa; 

• participarea la competiţii pentru finanţarea proiectelor în cadrul programelor de învăţământ 
si cercetare la nivel european; 

• adoptarea bunelor practici europene în domeniul educaţiei şi cercetării, cu scopul 
asigurării compatibilităţii absolvenţilor noştri cu cerinţele la nivel european; 

. Astfel, pentru îndeplinirea misiunii sale, UMC va veghea la respectarea setului de valori si 
de principii fundamentale specifice învăţământului superior, preluând si aplicând bunele practici 
europene si naţionale, privind: moralitatea, democraţia, transparenţa, calitatea, competenţa, 
autonomia, eficienţa. 

 
4. Obiective strategice şi acţiuni 
 
Universitatea Maritimă din Constanţa beneficiază de resurse umane de înaltă specializare, 

astfel încât dezvoltarea activităţilor de cercetare reprezintă o consecinţă firească, cu implicaţii 
pozitive asupra proceselor formative. Pentru creşterea performanţelor în activitatea de cercetare 
este necesară dezvoltarea unei strategii care să reunească resursele în grupuri bazate pe sinergie, 
capabile să dezvolte produse de interes, cu impact asupra vieţii economice si sociale. 

Obiectivele strategice generale ale Universităţii Maritime din Constanţa sunt următoarele: 

• creşterea calităţii activităţii de cercetare ştiinţifică, prin stimularea 
performanţelor; 

• creşterea relevanţei activităţii de cercetare ştiinţifică pentru a răspunde la solicitările 
beneficiarilor acesteia; 

• utilizarea tuturor instrumentele disponibile pentru creşterea importanţei şi ponderii 
cercetării ştiinţifice în activitatea universitară; 

• modernizarea managementului cercetării ştiinţifice; 

• dezvoltarea componenţei cercetării ştiinţifice la nivelul standardelor naţionale şi 
internaţionale; 

• dezvoltarea unor colective de cercetare puternice care să desfăşoare activităţi de cercetare 
competitive şi promovarea centrelor de cercetare existente în categorii superioare; 

• integrarea colectivelor de cercetare proprii în consorţii naţionale şi internaţionale de 
cercetare 

• susţinerea în continuare a activităţii de întregire şi modernizare a bazei materiale a 
cercetării; 

• abordarea unor teme de cercetare orientate spre rezolvarea unor probleme impuse de 
cerinţele actuale şi de perspectivă privind dezvoltarea societăţii româneşti şi de actualitate pe 
plan mondial; 

• creşterea numărului şi a calităţii programelor şi proiectelor de cercetare derulate de către 
colectivele de cercetare în scopul atragerii de fonduri financiare mai substanţiale pentru 
susţinerea activităţii de cercetare ştiinţifică; 

• susţinerea financiară a perfecţionării pregătirii cadrelor didactice tinere, ce desfăşoară 
activităţi de cercetare, prin stagii efectuate în cadrul unor centre de cercetare cu tradiţie pe plan 
naţional şi internaţional; 



• susţinerea financiară a activităţilor de valorificare a rezultatelor cercetării ştiinţifice 
realizate de cadrele didactice, respectiv pentru: participarea la manifestări ştiinţifice de prestigiu, 
publicarea de lucrări în reviste de prestigiu naţional şi internaţional, editarea de cărţi la edituri 
naţionale şi internaţionale; 

• cointeresarea colectivelor de cercetare în desfăşurarea unor activităţi competitive, prin 
utilizarea rezultatelor obţinute în activităţile de valorificare a cercetării ştiinţifice drept criterii de 
bază pentru evaluarea activităţii cadrelor didactice, a departamentelor şi a facultăţilor; 

• stimularea interesului studenţilor pentru activitatea de cercetare ştiinţifică prin integrarea 
acestora în colectivele de cercetare alături de cadre didactice cu experienţă, reorganizarea 
cercurilor ştiinţifice studenţeşti, elaborarea unor tematici ale lucrărilor de diplomă care să includă 
şi activităţi de cercetare; 

• participarea la competiţiile de obţinere a granturilor de cercetare cu finanţare 
internaţională; 

• participarea la competiţiile de obţinere a granturilor de cercetare cu finanţare naţională; 

• obţinerea de contracte de cercetare în parteneriat cu industria; 

• dezvoltarea colaborărilor în domeniul cercetării cu colective de specialişti din cadrul 
universităţilor de prestigiu din ţară şi străinătate; 

• derularea de proiecte de cercetare aplicativă cu parteneri economici; 

• implicarea în proiecte din domeniul educaţiei adulţilor şi elaborare de materiale 
specifice; 

• orientarea publicaţiilor ştiinţifice ale cadrelor didactice spre reviste ştiinţifice sau edituri 
recunoscute pe plan naţional şi internaţional; 

• orientarea participării cadrelor didactice la manifestări ştiinţifice de prestigiu organizate 
la nivel naţional şi internaţional. 

• îmbunătăţirea calităţii publicaţiilor proprii şi recunoaşterea acestora pe plan naţional şi 
internaţional; 

• îmbunătăţirea sistemului de recenzie (peer review) pentru publicarea articolelor în 
revistele proprii; 

• Instituirea unui fond pentru promovarea/dezvoltarea cercetărilor de prestigiu actuale şi 
viitoare; 

• Creşterea numărului publicaţiilor ştiinţifice publicate în reviste cu coeficient de impact 
ridicat; 

• Salarizarea diferenţiată a cadrelor didactice în funcţie de performanţele în activitatea 
ştiinţifică; 

• Acordarea de burse de cercetare pentru studenţii cu rezultate remarcabile; 

• Realizarea de parteneriate de cercetare-dezvoltare cu agenţi economici şi organe ale 
administraţiei locale; 

• Perfecţionarea metodologiei de evaluare a centrelor de cercetare; 

• Optimizarea evidenţei contabile şi gestiunii veniturilor realizate din granturi şi contracte; 
 
Universitatea îşi propune să promoveze, în domeniul cercetării ştiinţifice, următorul set de 

valori: 

• Profesionalism şi atitudine etică în cercetare; 



• Performanţă în cercetare, exprimată prin publicaţii recunoscute pe plan internaţional, 
participare la conferinţe sustinute de înalte foruri naţionale şi internaţionale şi realizări concrete 
de valoare în economie şi societate; 

• Dezvoltare profesională; 

• Libertate a cercetatorului şi a cercetării 
 
 
5. Obiectivele specifice activităţii de cercetare ştiin ţifică 
 
Organizarea cercetării ştiinţifice trebuie sa ţină cont de principiile care stau la baza acestei 

desfăşurării acestei activităţi: 

• stabilirea domeniilor prioritare de cercetare, ţinând cont de diversitatea şi 
specificitatea domeniilor de cercetare şi formare din cadrul facultăţilor şi 
departamentelor; 

• principiul libertăţii cercetării, conform căruia "descoperirile" nu se programează; 

• stabilitatea domeniilor/temelor de cercetare şi abordarile pe termen lung; 

• integrarea cercetării de la nivelul universităţii în sistemul naţional, european şi 
internaţional; 

• iniţiativa şi autonomia cercetătorului/unităţilor de cercetare. 
 
 
5.1 Dezvoltarea resursei umane angajate în cercetare 
 
Obiective specifice: 

• Stabilirea unei politici de dezvoltare a resurselor umane angrenate în 
cercetarea stiintifica din UMC; 

• Reintegrarea a cât mai multor tineri cercetători cu studii doctorale, 
postdoctorale sau stagii de cercetare în străinătate; 

• Stabilirea unor politici stimulative pentru activitatea de cercetare, 

• Stabilirea unor mecanisme de urmărire a aplicării programului de dezvoltare a 
resurselor umane din cercetare. 

• obţinerea calităţii de evaluator internaţional sau naţional de către un număr cât 
mai mare de cadre universitare ce indeplinesc conditiile necesare; 

 
Strategii şi măsuri 

• Personalul de cercetare din universitate este constituit din cadre didactice, doctoranzi 
şi studenţi la nivel de licenţă. Prin normă, cadrele didactice sunt obligate să aloce minim 30% 
din timp activitatii de cercetare. 

• Pentru a se revigora activitatea de cercetare din universitate este necesar să se aibă în 
vedere următoarele aspecte privind politica resurselor umane aferente activităţii de cercetare: 

(I) Elaborarea de programe/planuri individuale şi colective de cercetare la nivelul 
departamentelor; 

(II) Susţinerea sistemului de burse de performanţă UMC pentru a încuraja studenţii cu 
performanţe academice foarte bune să se îndrepte spre cercetare şi să rămână în cercetare; 



(III) Implicarea doctoranzilor în activitatea de cercetare care să se finalizeze prin lucrări 
publicate în reviste de prestigiu (cotate ISI/BDI); 

(IV)Angajarea de cercetatori tineri cu doctorat, care sa efectueze numai activitate de 
cercetare. 

(V) Constituirea de consorţii de cercetare cu alte instituţii de învăţământ superior şi de 
cercetare din ţară şi din străinătate. 

 
5.2 Finanţarea cercetăr i i  

 
Obiective specifice: 

• Identificarea de noi surse de finanţare la nivel local, regional, naţional şi 
internaţional; 

• Sprijinirea elaborării de programe proprii de finanţare pentru activitatea de 
cercetare; 

• Stabilirea unor mecanisme de urmărire a aplicării programului de finanţare. 

• accesarea fondurilor structurale, mai ales în cadrul acelor programe care permit 
dotarea cu infrastructuri performante de cercetare  
 
Strategii şi măsuri: 

• încurajarea relaţiilor contractuale pe termen lung şi scurt între unităţile/echipele 
de cercetare proprii şi alte unităţi de cercetare; 

• crearea şi dezvoltarea unor echipe multidisciplinare de cercetători; 

• Activitatea de cercetare va fi finanţată, în principal, din următoarele surse: 
 

� finanţări prin programele naţionale şi internaţionale de cercetare şi/sau 
dezvoltare; 

� surse atrase de la beneficiari, prin contracte directe cu beneficiari economici; 
� alocaţii bugetare; 
� venituri proprii realizate din diferite surse; 
� stimulente pentru publicarea rezultatelor cercetării individuale în reviste şi la 

conferinţe de prestigiu, în conformitate cu procedura specifică a UMC. 
 
5.3 Dezvoltarea domenii lor priori tare ş i  organizarea activităţ i i  de cercetare 
 
Obiective specifice: 

• Orientarea cercetării ştiinţifice spre domeniile declarate prioritare în strategia 
naţională de cercetare dezvoltare, cu accent pe domeniile în care Universitatea 
Maritimă din Constanţa este bine reprezentată: 

o Inginerie aerospaţială, autovehicule şi transporturi (subdomeniul Inginerie 
Marină şi Navigaţie) 

o Inginerie şi management 
o Ingineria mediului 
o Inginerie electrică şi energetică 
o Inginerie electronică şi telecomunicaţii 

 
• Concentrarea resurselor universităţii, începând de la nivelul departamentelor, pe 

domenii şi tematici prioritare; 



• Înfiin ţarea in cadrul departamentelor a unor colective de cadre didactice grupate pe 
criteriul unor directii de cercetare comune, conforme cu programul de cercetare al 
Facultăţilor şi departamentelor 

• Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a UMC în domeniul mediului prin 
implementarea unei platforme complexe de cercetare-dezvoltare pentru studierea 
impactului societăţii moderne, tehnologizată, asupra calităţii mediului; 

• Extinderea ofertei de cunoştinţe tehnico-stiinţifice în domeniul prevenirii poluării şi 
protecţiei mediului, care vor avea aplicabilitate directă în economie; 

• Adaptarea tematicilor cercetării abordate de către UMC in domeniul mediului la 
nevoile actuale ale mediului economic; 

• Dezvoltarea cooperării dintre Universitate şi mediul industrial prin efectuare de 
expertize, analize curente, asistenţa tehnică, simulări de situatii de urgenta la pricipalii 
agenţi poluanţi; 

• Derularea unor proiecte de cercetare referitoare la calitatea mediului, în parteneriat cu 
alte universităţi, centre de cercetare, instituţii publice specializate şi cu unităţi 
economice potenţiali generatori de poluare; 

• Stabilirea unor politici de utilizare coerentă a resurselor la nivelul universităţii, în 
conformitate cu domeniile şi tematicile prioritare de dezvoltare; 

• Reorganizarea departamentelor astfel încât să devină şi centre de cercetare ale 
universităţii; 

• Stabilirea unor mecanisme de gestionare a aplicării programului de utilizare a 
resurselor de cercetare în UMC. 

 
5.4 Infrastructuri  de cercetare 

 
Obiective specifice: 

• Trecerea într-o nouă etapă a politicilor de achiziţii, respectiv de la o dotare 
cantitiativă la o dotare calitativă cu echipamente de înaltă performanţă, care să poată fi 
utilizate în diferite domenii de cercetare; 

• Creşterea fondului de documentare, în special prin acces la bazele de date şi achiziţia 
de biblioteci "on-line"; 

• Continuarea programului de investiţii pentru echiparea laboratoarelor; 

• Utilizarea în comun a infrastructurii universităţii pentru derularea activităţii de 
interdisciplinare  de cercetare; 

• Utilizarea infrastructurii existente cu eficienţă maximă, în beneficiul tuturor cadrelor 
didactice şi studenţilor din universitate, care desfăşoară activitate de cercetare  

• Extinderea competenţelor de consultanţă ale Departamentul de cercetare al UMC în 
ceea ce priveşte depunerea propunerilor de proiecte şi managementul proiectelor aflate în 
derulare. 
 
5.5 Calitatea activităţ i i  de cercetare 

 
Obiective specifice: 

• Întărirea parteneriatelor cu mediul socio-economic la nivel local, regional şi naţional; 

• Ameliorarea calităţii tezelor de doctorat prin corelarea temelor acestora cu preocupările 
la nivel regional, naţional şi internaţional; 



• Accentuarea caracterului aplicativ al tezelor de doctorat şi permanenta adaptare la 
dinamica domeniului în ceea ce priveşte tematica cercetării şi metodele de cercetare utilizate; 

• Introducerea unui sistem de monitorizare a calităţii programelor doctorale ale UMC; 

• Promovarea unor tematici cu caracter interdisciplinar; 

• Dublarea numărului de publicaţii în străinătate (publicatii/an/cercetator), în special prin 
creşterea numărului de publicaţii în facultăţile cu aport redus în această direcţie; 

• Indexarea revistelor proprii în baza de date ISI; 

• Creşterea numărului de contracte internaţionale de cercetare; 

• Stabilirea unor proceduri de autoevaluare şi evaluare a centrelor de cercetare cu scopul 
acreditarii lor interne; 

• Stabilirea unor mecanisme de urmărire a aplicarii programului de creştere a calităţii 
activităţii de cercetare în UMC. 

 
Strategii şi măsuri: 

• perfecţionarea procedurilor de autoevaluare a activităţii ştiinţifice a departamentelor şi 
facultăţilor; 

• Intrarea treptata a fiecărui departament sau centru de cercetare în colaborare cu instituţii 
de profil naţionale şi internaţionale; 

• Derularea de proiecte de colaborare cu mediul socio-economic, vizând valorificarea 
rezultatelor cercetărilor şi ini ţierea de noi colaborări; 

• Demararea procesului de intrare în clasificările ISI a publicaţiilor proprii; 
 
 
5.6 MANAGEMENTUL CERCETĂRII 

 
Obiective specifice: 

• Actualizarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de cercetare 
ştiinţifică; 

Coordonarea activitatilor din cadrul Centrelor de cercetare ale UMC; 

• Elaborarea de către Facultăţi şi Centrele de Cercetare ale UMC a unui plan operaţional 
de aplicare a strategiei de cercetare; 

• Actualizarea bazei de date a cercetării ştiinţifice a UMC prin intermediul portalului 
interactiv al cercetării; 

• Elaborarea unui program pentru îmbunatatirea vizibilităţii universitatii în plan 
international. 
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Strategia de Cercetare, Dezvoltare, Inovare si Transfer Tehnologic 

a Facultăţii de Navigaţie şi Transport Maritim 
 
 
 Strategia de Cercetare, Dezvoltare, Inovare si Transfer Tehnologic a Facultăţii de 

Navigaţie şi Transport Maritim se bazează pe rolul pe care il va avea ştiinţa, tehnologia si 
inovarea în dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice. Activitatea de cercetare ştiinţifică este o 
componenta de baza a misiunii facultăţii si a activităţii academice desfăşurată de cadrele 
didactice din cadrul Facultăţii de Navigaţie şi Transport Maritim. 

 In Universitatea de Marină din Constanţa (UMC) activităţile efective de cercetare sunt 
desfăşurate de cadre didactice, cercetători, doctoranzi, masteranzi şi studenţi în cadrul 
laboratoarele departamentelor şi facultăţii. 

 
Priorit ăţi şi obiective strategice ale Facultăţii de Navigaţie şi Transport Maritim 

Prin cercetare ştiinţifică se înţelege: 

• cercetare fundamentală; 

• cercetare aplicativă; 

• cercetare de dezvoltare tehnologică; 

• proiectarea de produse, servicii, tehnologii, 

• sisteme de producţie şi comercializare; 

• consultanţă, asistenţă tehnică, verificare de proiecte şi expertizare în domeniul tehnic, 
tehnologic, managerial; 

• transfer tehnologic asigurat prin: formare continuă şi postuniversitară, 

• brevete de invenţie, 

• conferinţe, expoziţii, demonstraţii, publicaţii originale. 
 
Obţinerea unor rezultate ştiinţifice şi tehnologice de vârf, competitive pe plan mondial, are 

ca scop creşterea contribuţiei Facultăţii de Navigaţie şi Transport Maritim la dezvoltarea 
cunoaşterii, creşterea vizibilităţii internaţionale şi transferul rezultatelor în economie şi societate. 

Atingerea acestui obiectiv presupune integrarea în reţele internaţionale şi promovarea 
excelenţei în cercetare. Se vor susţine colectivele care demonstrează ca pot realiza o cercetare de 
excelenţă cu recunoaştere internaţională. Un accent deosebit se va pune pe formarea tinerilor 
cercetători în şcoli doctorale care să le asigure o pregătire corespunzătoare şi dezvoltarea 
capacităţii de a realiza cercetări avansate. 

Creşterea performanţei se va realiza prin obţinerea unor rezultate ştiinţifice de excelenţă, 
reflectate în : 

• creşterea numărului de articole în publicaţii din fluxul principal de informaţii,  
• promovarea activităţilor de inventică prin creşterea numărului de brevete. 
• consolidarea, modernizarea si dezvoltarea unităţilor autonome de cercetare, asistenţă 
şi microproducţie, bazele didactice şi experimentale. 

• stimularea colaborării şi a participării la reţele naţionale şi internaţionale, care să 
asigure obţinerea de rezultate valoroase pe plan internaţional, difuzarea si 
valorificarea rezultatelor ştiinţifice ale acestor participări. 
 

În perioada 2014-2020, proiectele în colaborare internaţională vor fi realizate atât în cadrul 
programelor internaţionale, cât şi în cadrul unor apeluri comune de proiecte împreună cu alte ţări 



pe teme de interes sau în cadrul unor proiecte de colaborare iniţiate la nivelul comunităţii 
ştiinţifice. 

 
Extinderea cooperării internaţionale se va realiza prin programe şi proiecte, inclusiv prin 

reprezentarea facultăţiii prin experţii săi în instituţii şi organisme reprezentative CDI la nivel 
european şi internaţional. Facultatea de Navigaţie şi Transport Maritim dispune de 2 experţi 
evaluatori pentru proiecte europene care au contracte de colaborare cu Comisia Europeana 
pentru Cercetare. 

Participarea la activităţile societăţilor ştiinţifice internaţionale este de cea mai mare 
importanţă din punctul de vedere al integrării în lumea ştiinţifică, al informării şi al afirmării 
contribuţiei la patrimoniul ştiinţific internaţional. Participarea la aceste manifestări se va realiza 
in special prin fonduri atrase prin activitatea de cercetare. 

Obiectivele principale ale cercetării ştiinţifice sunt promovarea calităţii în cercetare, 
realizarea unor programe de cercetare cu implicaţii directe asupra consolidării societăţii 
cunoaşterii prin modernizarea si eficientizarea bazei materiale a cercetării ştiinţifice din mediul 
universitar, a creşterii nivelului de calitate a întregului sistem educaţional şi al unei vieţi mai 
prospere pentru întreaga comunitate. 

Se va susţine dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin creşterea gradului de utilizare, 
extinderea infrastructurii existente şi prin crearea de noi facilităţi. Echipamentele experimentale 
dedicate cercetării sunt în general foarte costisitoare şi, ca urmare, investiţiile se vor focaliza în 
acele domenii în care există potenţial de utilizare corespunzător, inclusiv prin colaborare 
regională. 

Resursele băneşti rezultate din activitatea de cercetare contractuală vor fi direcţionate spre 
modernizarea bazei tehnico-materiale a laboratoarelor, spre înfiinţarea unor laboratoare noi şi 
pentru asigurarea unor mobilităţi ale cadrelor didactice, în conformitate cu prevederile din 
Regulamentul activităţii de cercetare al UMC. 

Dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii de cercetare se va realiza prin atragere de 
fonduri de la bugetul de stat, din fondurile proprii ale Universităţii, în conformitate cu planul 
strategic de dezvoltare al UMC, precum şi din programele şi granturile de cercetare derulate în 
cadrul departamentelor facultăţii. 

Va continua creşterea nivelului revistei ştiinţifice editate de Facultatea de Navigaţie şi 
Transport Maritim, pentru a îndeplini condiţiile de intrare în bazele indexate internaţionale şi în 
perspectivă pentru creşterea factorului lor de impact. 

Se va încuraja constituirea de reţele de cercetare cu alte facultăţi, institute de cercetare, 
agenţii de cercetare, pentru a participa la programe majore de cercetare. 

Se va sprijini participarea la competiţiile de alocare a fondurilor de cercetare ştiinţifică, în 
funcţie de priorităţile stabilite la nivel naţional - cercetare pe bază de granturi finanţate în cadrul 
unor programe naţionale sau internaţionale. 

Se va continua dezvoltarea activităţii de transfer tehnologic în vederea creşterii nivelului 
tehnic şi calitativ al produselor, prin aplicarea standardelor de calitate şi de mediu la nivel 
european.  

De asemenea, se vor încuraja şi stimula activităţile de cercetare ştiinţifică, de proiecte, 
expertiză şi consultanţă, finanţate prin mijloace extrabugetare (contracte încheiate cu agenţi 
economici şi cu alte instituţii şi organisme, din ţara noastră şi din alte ţări). 

Cooptarea tinerilor cercetători în cadrul colectivelor de cercetare reprezintă o prioritate. Se 
urmăreşte atragerea în activitatea de cercetare ştiinţifică şi cointeresarea materială şi morală a 
studenţilor care dovedesc aptitudini pentru cercetarea ştiinţifică, în vederea formării şi recrutării 
viitoarelor promoţii de cercetători. 

Doctoranzii cu frecvenţă reprezintă principala resursă umană de cercetare a universităţii. 
Doctoranzii îşi desfăşoară activitatea de cercetare sub îndrumarea conducătorilor de doctorat şi în 



colaborare cu alţi cercetători ştiinţifici. Un număr însemnat de cadre didactice ale facultăţii sunt 
înscrise la doctorat şi pot participa la activitatea de cercetare derulată de celelalte cadre didactice 
din cadrul departamentelor facultăţi. 

 
Cercetarea ştiinţifică studenţească reprezintă o parte integrantă a cercetării universitare. 

Studenţii până la nivelul de licenţă, masteranzii şi doctoranzii vor participa la activitatea de 
cercetare ştiinţifică alături de cadre didactice si cercetători sau în cadrul unor forme de 
organizare proprii (seminarii, cercuri ştiinţifice, asociaţii, etc). 

Pentru studenţi, cercetarea ştiinţifică va reprezintă un criteriu esenţial în procesul de evaluare 
pentru obţinerea burselor de performanţă. 

În conformitate cu carta UMC şi cu legislaţia în vigoare, activitatea de cercetare -dezvoltare 
se va realiza în unităţi de cercetare ce se pot constitui pe lângă departamente, facultăţi sau la 
nivelul universităţii. 

 
Priorităţile tematice (direcţii de cercetare) ale Facultăţii de Navigaţie şi Transport Maritim 

sunt conforme cu specificul departamentelor care compun facultatea, astfel: 
 
Departamentul Ştiin ţe Fundamentale şi Umaniste: 

 
1. Direcţia de cercetare: Matematică aplicată în inginerie şi management, cu următoarele 

tematici: 

a) Logica combinatorica, informatica teoretica, algebra comutativa si 
necomutativa, categorii, teoria numerelor, reprezentări de grupuri si algebre 

b) Ecuaţii diferenţiale cu derivate parţiale, control si optimizare, analiza 
neliniara 

c) Modele matematice ale mecanicii, termodinamicii, astronomiei si teoria 
sistemelor de particule si câmpuri; biomatematica 

d) Probabilităţi, procese stocastice, statistica matematica, cercetări operaţionale 
si matematici in economie 

 
2. Direcţia de cercetare: Fizică aplicată în inginerie cu următoarele tematici: 
 

a) Fizica nucleului atomic, materie hadronica si astrofizica nucleara 
b) Procese atomice, moleculare si biomoleculare, izotopi stabili si radioactivi 
c) Câmpuri cuantice si particule elementare 
d) Fizica matematica, fizica informaţiei si corelaţii cuantice, fenomene neliniare si 

haos 
 
Departamentul de Management în Transporturi: 
 

1. Direcţia de cercetare Inginerie şi management, cu următoarele tematici: 
a) Managementul calităţii în educaţie 
b) Formarea iniţială şi continuă a resurselor umane din perspectiva calităţii educaţiei 

şi a stimulării potenţialului creativ 
c) Educaţia pentru cercetare 
d) Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale 
e) Crearea şi corelarea cadrului naţional al calificărilor cu cel european 
f) Managementul resursei umane în educaţie 
g) e-Learning şi calitatea educaţiei 



h) Limbaje de modelare educaţională 
i) Corelarea sistemului educaţional cu cerinţele pieţei muncii 
j) Circulaţia internaţională a forţei de muncă 
k) Constituirea şi distribuirea oportunităţilor educaţionale, ocupaţionale şi de 

mobilitate în spaţiul social 
l)  Efectele stratificării sociale asupra şanselor de mobilitate socială ale indivizilor şi 

asupra dezvoltării 
m) Factorii şi dinamica economiei bazate pe cunoaştere 
n) Mecanisme economice si sociale de prevenire si combatere a poluării pe 

principalii factori de mediu. 
 

 
Departamentul de Navigaţie şi Transport Maritim: 
 
1. Direcţia de cercetare Transporturi - Inginerie Marin ă şi Navigaţie,  cu următoarele 

tematici: 

I.       Tematici de cercetare prioritare lansate de Programul ORIZONT 2020 al UE 
 
a) Sprijin către sistemul european global de navigaţie prin satelit - Galileo şi EGNOS 

(servicii de navigaţie şi sincronizare, utilizarea eficientă a navigaţiei prin satelit). 
b) Securitatea infrastructurilor şi utilit ăţilor. 
c) Restaurarea securităţii în caz de criză. 
 
II.      Tematici în cadrul programelor naţionale de cercetare pentru perioada 2014-2020 

 
a) Produse şi tehnologii inovative destinate transporturilor: 

• Produse şi tehnologii pentru realizarea de infrastructuri (canale navigabile, 
terminale) fiabile, cu nevoi de cmentenantă cât mai redusă si costuri sociale 
scăzute. 

• Sisteme/tehnologii de transport intermodal pentru limitarea efectelor externe ale 
traficului si reducerea consumului de resurse. 

• Sisteme de management al calităţii transporturilor, de monitorizare şi de dirijare a 
traficului. 

• Logistici integrate (de aprovizionare, tehnologice, de distribuţie) si logistici 
inverse care reunesc tehnologii de transport, manipulare, depozitare/stocare, 
condiţionare, ambalare, comercializare, fabricaţie, reciclare. 

 
b)Tehnici pentru securitate: 

• Creşterea siguranţei şi securităţii transportului. 
•  Sisteme şi tehnologii pentru protecţia împotriva terorismului de orice natură. 

 
 

Se vor intensifica colaborările cu Universităţile Maritime care fac parte din International 
Association of Maritime Universities (IAMU) şi cu care au mai fost deja derulate programe de 
cercetare comune sau cooperare. 

In acest context, va continua organizarea concursului profesional internaţional pentru 
studenţi "The Best Bridge Team", care are un rol foarte important în stabilirea de noi contacte cu 
profesorii universităţilor care vin să participe la acest concurs. 
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Capitolul I. Domeniile şi specializările organizate de facultate în cadrul 
ciclului de licenţă si masterat 

 
Diversificarea specializărilor aflate în portofoliul facultăţii a condus la necesitatea 

menţinerii si îmbunătăţirii calităţii procesului didactic al programelor de licenţă şi de masterat 
monitorizarea acesteia făcându-se prin evaluarea anuală a indicatorilor de calitate. 

Actualizarea planurilor de învăţământ la fiecare 4 aniconstituie o verigă importantă în 
urmărirea cerinţelor pieţei muncii şi a competenţelor cerute pe piaţa muncii. 

Domeniile de licenţă organizate în facultate vor trebui să fie îmbunătăţite calitativ, sub 
aspectul elaborării de materiale didactice pentru curs dar - mai ales - pentru laborator. 

Organizarea a câte unui modul de masterat pentru fiecare domeniu în care există studii de 
licenţă va constitui o preocupare de bază. 

 
Capitolul II. Direc ţii de cercetare 

 
Direcţiile de cercetare ale colectivelor de cadre didactice din fiecare departament vor fi 

adecvate domeniilor în care se desfăşoară studiile de licenţă, masterat si doctorat. 
Vor fi continuate direcţiile de cercetare tradiţionale ale departamentelor si se vor deschide 

direcţii noi, aşa cum se prevede în strategiile departamentelor componente ale facultăţii. 
Se vor promova acele direcţii de cercetare care asigură eligibilitatea unor programe de 

cercetare cu parteneri din ţară şi străinătate. Aceste direcţii de cercetare sunt: 
 
1. Direcţia de cercetare Inginerie electrică şi energetică cu următoarele direcţii: 

a) Producerea de electricitate din surse regenerabile 
b) Energie regenerabilă pentru încălzire si răcire 
c) Sisteme energetice inteligente 
d) Eficienţa energetică si economia de energie 
e) Sisteme electrice cu aplicaţii în transporturi 

 
2. Direcţia de cercetare Inginerie electronică şi telecomunicaţii  cu următoarele direcţii: 

a) Tehnologii şi sisteme de acces şi comunicaţii de bandă largă, incluzând reţele 
terestre prin diferite medii de transmisiune şi prin satelit; 

b) Dispozitive, circuite, subsisteme de comunicaţie şi reţele fără fir; 
c) Arhitecturi şi infrastructuri (reţele) convergente din punct de vedere al serviciilor de 

comunicaţii de nivel înalt permiţând, în acelaşi timp, diversitate tehnologică de 
soluţii pentru comunicaţii; 

d) Algoritmi, metode de simulare a sistemelor complexe de telecomunicaţii pentru 
evaluarea performanţelor şi planificarea reţelelor; 

e) Securitatea sistemelor si infrastructurilor de comunicaţie; 
f) Sisteme de localizare radio cu aplicaţii în industrie şi în ingineria mediului 

 
3. Direcţia de cercetare Ingineria mediului  cu următoarele direcţii: 

a) Tehnologii cu grad scăzut de poluare, in mod special in transporturi si producerea 
energiei; 

b) Schimbări climatice, poluare si risc 
c) Catastrofe naturale 
d) Managementul durabil al resurselor 
e) Managementul mediului acvatic marin 
f) Chimie aplicată şi ştiinţa materialelor, aplicate în ingineria mediului: 

• Ştiinţa nanosubstantelor, nanomaterialelor si aplicaţii in nanotehnologii 



• Procese poluante, cataliza, catalizatori si tehnici de depoluare 
• Detecţia si identificarea materialelor periculoase; senzori cu rezoluţie ridicata 

 
 

Se vor iniţia procedurile pentru reacreditarea centrelor de cercetare deja existente: 
CENTRUL DE CERCETARE PENTRU INGINERIE MECANICA NAVALA si INGINERIE 
ELECTRICA NAVALA care să concentreze în continuare preocupările cadrelor didactice şi ale 
tinerilor masteranzi în rezolvarea problemelor specifice celor două domenii, probleme atât 
teoretice (cercetare fundamentală) cât şi practice (cercetare aplicativă). 

 
Se va acţiona continuu pentru crearea unei puternice baze materiale necesare în vederea 

abordării şi soluţionării de către colectiv a unor probleme studii complexe care să răspundă în 
primul rand solicitărilor practice venite din partea industriei. 

 
 

Capitolul III. Contracte de cercetare 
 

Cercetarea va fi susţinută prin participarea la competiţiile organizate de organismele 
naţionale cât şi la programele Uniunii Europene. Rezolvarea unor probleme curente dar şi a unor 
probleme de perspectivă, probleme generate ca urmare a apariţiei unor noi materiale şi 
tehnologii, vor constitui tot atâtea domenii de interes pentru dezvoltarea unor multiple colaborări 
în cadrul contractelor de cercetare. 

 
Capitolul IV. Diseminarea rezultatelor cercetării prin publica ţii 

 
Prioritatea imediată o constituie finalizarea tezelor de doctorat ale tinerilor cercetători din 

facultate pentru a putea crea astfel o puternică bază în ceea ce priveşte resursa umană, resursă 
necesară atât pentru dezvoltarea continuă, pe trepte calitativ superioare, a programelor de licenţă 
şi masterat, cât şi pentru a putea modifica dinamica abordărilor în ceea ce priveşte contractele de 
cercetare. 

Amplificarea eforturilor de publicare în articole din reviste cu cotaţie ISI va constitui o 
preocupare continuă pentru anii următori. 

Un alt obiectiv va fi reprezentat de îndeplinirea cerinţelor pentru includerea revistelor 
„Analele Universităţii Maritime din Constanţa” şi „Journal of Marine Technology and 
Environment" în baza Thomson Web of Scince (ISI). 

 
Capitolul V. Şcoala doctorală în facultatea noastră 

 
Scoală doctorală îsi va continua activitatea în cele două domenii consacrate: 

1. Continuarea organizării de studii doctorale în domeniul Inginerie Marină şi Navigaţie 

2. Îndrumarea de doctoranzi în domeniul Inginerie electronică şi telecomunicaţii, care să 
desfăşoare activitatea de cercetare în cadrul UMC 

3. Atestarea unor conducători de doctorat în domeniul Ingineriei Electrice. 
 

Conducătorii de doctorat vor urmări creşterea nivelului calitativ al temelor de doctorat şi 
valorificarea dotărilor existente în cadrul facultăţii, prin punerea acestora la dispoziţia 
activităţilor de cercetare ale doctoranzilor. 



De asemenea, conducătorii de doctorat se vor implica activ în îndrumarea doctoranzilor 
pentru realizarea unor articole şi lucrări care să valorifice şi să disemineze rezultatele cercetării 
în publicaţii ştiinţifice importante. 

 
 

Capitolul VI. Programe şi proiecte internaţionale 
 
Colaborările internaţionale au ca principal obiectiv armonizarea programelor de studii prin 

adăugarea valorii europene şi prin compatibilizarea cu modulele din universităţile lumii, 
asigurând în acelaţi timp şi creşterea mobilităţii studenţilor, dar şi stagii de pregătire şi cercetare 
pentru cadrele didactice la toate nivelurile. 

Aceste colaborări se vor intensifica, pe de o parte cu Universităţile Maritime care fac parte 
din International Association of Maritime Universities (IAMU) cu care, deja, există astfel de 
programe de mai mulţi ani, iar pe de altă parte cu alte centre universitare din Uniunea Europeană 
care au profiluri tehnice similare cu cel al Facultăţii de Electromecanică, chiar dacă aceste 
universităţi nu au un profil maritim. 


