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Anunt important

Colocviul de Practica va avea loc pe data de 08.07.2022, astfel:

-Electromecanica Navala (IF+IFR) - anul II, ora 16:00, anul III, ora 17:00, sala E 305;

-Electrotehnica (IF+IFR) - anul II, ora 16:00, anul III, ora 17:00, sala E 306;

-Ingineria si Protectia Mediului in Industrie - anul II, ora 16:00, anul III, ora 17:00, sala E 308;

-Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii - anul II, ora 16:00, anul III, ora 17:00, sala E 207.



Notă orar Specializarea aferentă notei din orar

LICENȚĂ

MA 11; 12 Electromecanica Navală – ANUL I

MA 21; 22; 23 Electromecanica Navală – ANUL II

MA 31; 32; 33 Electromecanica Navală – ANUL III

MA 41; 42 Electromecanica Navală – ANUL IV

ET 11; 12 Electrotehnică – ANUL I

ET 21; 22; 23 Electrotehnică – ANUL II

ET 31; 32; 33 Electrotehnică – ANUL III

ET 41 Electrotehnică – ANUL IV



Notă orar Specializarea aferentă notei din orar

LICENȚĂ- IFR

FM 11 Electromecanica Navală – ANUL I

FM 21 Electromecanica Navală – ANUL II

FM 31 Electromecanica Navală – ANUL III

FM 41 Electromecanica Navală – ANUL IV

FE 11 Electrotehnică – ANUL I

FE 21 Electrotehnică – ANUL II

FE 31 Electrotehnică – ANUL III

FE 41 Electrotehnică – ANUL IV



Notă orar Specializarea aferentă notei din orar

LICENȚĂ

TC 11; 12 Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații – ANUL I

TC 21 Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații – ANUL II

TC 31 Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații – ANUL III

TC 41 Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații – ANUL IV

MD 11 Ingineria și Protecția Mediului în Industrie – ANUL I

MD 21 Ingineria și Protecția Mediului în Industrie – ANUL II

MD 31 Ingineria și Protecția Mediului în Industrie – ANUL III

MD 41 Ingineria și Protecția Mediului în Industrie – ANUL IV

ISE 11 Ingineria Sistemelor Electroenergetice – ANUL I



Notă orar Specializarea aferentă notei din orar

MASTER

CSIC 51 Circuite și Sisteme Integrate de Comunicații – ANUL I

CSIC 61 Circuite și Sisteme Integrate de Comunicații – ANUL II

SEA  51 Sisteme Electrice Avansate – ANUL I

SEA 61 Sisteme Electrice Avansate – ANUL II

CMIMN 51 Concepte Moderne de Inginerie Mecanica Navală – ANUL I

CMIMN 61 Concepte Moderne de Inginerie Mecanica Navală – ANUL II

TAIE Tehnici Avansate de Inginerie Electromecanică – ANUL I 

TAIE Tehnici Avansate de Inginerie Electromecanică – ANUL II

MM MEC Modul Managerial Mecanică

MI 51 Ingineria și Protecția Mediului în Industrie – ANUL I 

MI 61 Ingineria și Protecția Mediului în Industrie– ANUL II

SCM 51 Securitate Cibernetică și Managementul Riscurilor – ANUL I 

SCM 61 Securitate Cibernetică și Managementul Riscurilor– ANUL I 



ÎNDRUMĂTORI DE AN - FACULTATEA DE ELECTROMECANICĂ NAVALĂ     2021  / 2022- ZI

PROGRAM DE STUDII PROGRAM DE STUDII

ELECTROMECANICĂ ELECTROTEHNICA+ ELECTROENERGETICA

AN PROFESOR ÎNDRUMĂTOR AN PROFESOR ÎNDRUMĂTOR

I Șl. dr. Irina STANCIU I S.l.dr.ing. Elena NEDELCU

II Şl.dr.Mihaela TUROF II Ş.l.dr.ing.Ana DUMITRASU

III Șl.dr.ing. Andrei SCUPI III Asist.drd.ing. Florin NICOLESCU

IV Ș.l.dr.ing. Daniela JUGĂNARU IV Conf.dr.ing. Ion OMOCEA

ÎNDRUMĂTORI DE AN - FACULTATEA DE ELECTROMECANICĂ NAVALĂ      2021  / 2022- ZI

PROGRAM DE STUDII PROGRAM DE STUDII

INGINERIA ȘI INGINERIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE TEHNOLOGII SI SISTEME DE TELECOMUNICAŢII

AN PROFESOR ÎNDRUMĂTOR AN PROFESOR ÎNDRUMĂTOR

I Prof.dr.ing. Mariana PANAITESCU I Conf.dr.ing. Mirel PAUN

II Șl.dr.ing. Ionela ȚICU II Conf.dr.ing. Alin DĂNIŞOR

III Lector dr. Iuliana ŞUNDRI III Prof.dr.ing. Răzvan TAMAŞ 

IV Lector dr.Simona GHIŢĂ IV Conf.dr.ing.Mihaela HNATIUC 



ÎNDRUMĂTORI DE AN – FACULTAT EA DE ELECTROMECANICĂ NAVALĂ     2021 / 2022- IFR

PROGRAM DE STUDII PROGRAM DE STUDII

ELECTROMECANICĂ ELECTROTEHNICA

AN PROFESOR ÎNDRUMĂTOR AN PROFESOR ÎNDRUMĂTOR

I As.dr.ing. Andrei PREDA I Ş.l.dr.ing.Carmen DUMITRESCU

II S.l dr. ing. Catalin NUTU II Conf.dr.ing.Sorin SINTEA

III Conf.dr.ing. Iordan NOVAC III Conf.dr.ing.Ion OMOCEA

IV Ș.l.dr.ing. Ion ȘERBĂNESCU IV Şl.dr.ing. Marian DORDESCU



În atenția studenților din anii terminali

Lista lucrărilor de licență se găsește pe platforma ecampus, selectând: 

Licență - Facultatea Electromecanică Navală- Teme de licență

https://campus.cmu-edu.eu/course/view.php?id=2026

În vederea alegerii temei de licență studentul va parcurge următorii pași:

1. Descarcă cererea, o completează, o semnează și o trimite coordonatorului științific spre avizare.

2. După primirea cererii avizată de coordonatorul științific, o încarcă pe platforma, urmând ca Decanatul să o descarce 

spre avizarea Decanului și actualizarea listei ce se regăsește pe platformă.

Atenție: Cererile care nu sunt semnate de către profesorul coordonator, nu vor fi luate în considerare. 

Excepție: În cazul în care aveți avizul cadrului didactic transmis pe e-mail, vă rugăm să îl încărcați alături de cerere pentru a 

considera titlul ca fiind aprobat.

Confirmarea finală reprezintă prezența numelui studentului (în format bold) în lista temelor de licență.

Dacă nu o regăsiți, vă rugăm să verificați statusul cererii încărcate.

https://campus.cmu-edu.eu/course/view.php?id=2026


În atenția tuturor studenților

Începând cu data de 05.10.2020 accesul în universitate va fi restricționat, din cauza contextului actual al pandemiei COVID-19.

Comunicarea cu departamentele/ structurile universității se va realiza în sistem online.

Toate solicitările de adeverințe/ situații școlare/ prelungire de școlaritate/ reînmatriculare, etc se vor realiza pe adresele instituționale de email:

Secretariat IF (ZI): secretariat@cmu-edu.eu

Secretariat IFR: secretariat.ifr@cmu-edu.eu

Decanat: decanat@cmu-edu.eu

Plata taxelor de studii/ (re)înmatriculare/ eliberare documente de studii/ reexaminări se face exclusiv online, accesând: 

https://cmu-edu.eu/plata-taxelor-prin-cont-bancar/

Pentru vizarea carnetelor/ legitimațiilor de student (anii de studiu: II, III, IV) puteți depune documentele la recepția universității zilnic, între orele 

08:00 – 11:00. Documentele vizate se pot ridica în aceeași zi, de la recepție, în intervalul orar 14:30 – 15:00, prin prezentarea documentelor de 

identificare (C.I./pașaport/ permis de conducere).

Pentru depunere/ eliberare documente de studii în original vă veți adresa următoarelor departamente, în vederea programării:

Secretariat IF (ZI): secretariat@cmu-edu.eu

Secretariat IFR: secretariat.ifr@cmu-edu.eu

Birou eliberare acte de studii: alina.bichilie@cmu-edu.eu

Comunicarea cu Departamentul IMO se va realiza (inclusiv pentru programări) prin e-mail: imo@cmu-edu.eu

mailto:secretariat@cmu-edu.eu
mailto:secretariat.ifr@cmu-edu.eu
mailto:decanat@cmu-edu.eu
https://cmu-edu.eu/plata-taxelor-prin-cont-bancar/
mailto:secretariat@cmu-edu.eu
mailto:secretariat.ifr@cmu-edu.eu
mailto:alina.bichilie@cmu-edu.eu
mailto:imo@cmu-edu.eu


Examinarea în sesiuni deschise de examen

(1) Sesiunea deschisa de examene defineste posibilitatea studentilor de a fi examinati in afara sesiunilor de examene programate. Aplicarea conceptului are o serie de limitari si restrange

numarul de studenti beneficiari ai acestei examinari la urmatoarele categorii:

a.Studenti aflati in practica la bordul navelor care indeplinesc una din conditii:

-Nu participa la activitati didactice organizate de universitate pentru mai mult de 2 luni dintr-un semestru;

-Nu sunt prezenti la sesiunea organizata de universitate prin Planul de invatamant fiind plecati in practica;

b.Studenti la IFR care dovedesc cu documente ca in perioada desfasurarii sesiunii de examene au efectuat voiaje la bordul navelor, în cadrul activității profesionale.

(2) Un student aflat in una din categoriile anuntate anterior poate opta pentru sesiune deschisa de examene exclusive pentru disciplinele la care se indeplinesc criteriile enuntate anterior;

(3) Prezenta studentilor la un examen din perioada normală de sesiune anulează posibilitatea lui de a solicita examinare prin sesiune deschisa de examene la acea disciplina;

(4) In perioada in care in universitate se desfasoara activitate didactica online de predare, activitati didactice practice, de seminar si laborator, studentul aflat in practica sau voiaj profesional

poate accesa integral activitatea desfasurată, utilizând facilitățile aflate la dispoziție.

(6) Studentul care participa la activitatea didactica online are dreptul de a participa la examen organizat in Sesiune deschisa exclusive pe baza criteriilor de neprezenta fizica in tara pe

perioada sesiunii.

(7) Examinarea online a studentului se poate face, la solicitarea acestuia, utilizând una din salile universitatii dotata cu mijloace tehnice necesare pentru desfasurarea examinarii.

(8) Prezenta fizica la examen se va face cu respectarea tuturor criteriilor de protejare anuntate la momentul respectiv de autoritatile competente.



Planificarea examenelor in sesiune deschisa

(1) Planificarea examenelor in sesiune deschisa se va face dupa indeplinirea criteriilor ce conduc la obtinerea competentelor pe baza Fisei

disciplinelor.

(2) Evaluarea indeplinirii acestor criterii va fi facuta de cadrul didactic coordonator al disciplinei cu sprijinul departamantului de consiliere si

promovare IMO.

(3) Dupa indeplinirea criteriilor planificarea examenelor se poate face de comun accord de catre cadru didactic examinator si student /student

examinati.

(4) Decanatul va fi informat despre acest program de examinare.

(5) Examinarea efectiva a studentilor se va realiza dupa minim 3 zile de la verificarea planificarii examenului la Decanat.

(6) In conditiile in care solicitarile pentru examinare prin Sesiune deschisa sunt indeplinite de mai multi student planificarea unui asemenea

examen se va face de preferinta la aceiasi data.

(7) Studentii restantieri la una sau mai multe materii care nu indeplinesc conditiile nu pot fi examinati prin examene organizate in sesiune 

deschisa.

Extras sedinta Senat din 11.06.2020



Finalizarea proiectelor de diploma/disertatie

Pentru a finaliza proiectele de diploma/disertatie utilizati Ghidul de elaborare proiect diploma/disertatie

Capitolul de contributii proprii este stabilit impreuna de cadrul didactic coordonator si studentul indrumat. 

Cererea prin care se stabileste acest Capitol se descarca de pe site de la meniul "Absolvent".

Cererea este trimisa electronic catre cadru didactic coodonator impreuna cu capitolul ales. Capitolul este 

retransmis catre Secretariat departament si verificat.

In situatia in care raportul de similitudine este indeplinit, sub 20%, Referatul obtinut in urma verificarii se 

transmite studentului care va fi prinsa in proiect impreuna cu Cererea pentru alegerea capitolului semnata de 

cadrul didactic indrumator.

In situatia in care raportul de similitudine este mai mare de 20% studentul va primi doar mesajul ca trebuie sa 

continue activitatea sa de a scrie proiectul de diploma.

Dupa finalizare se va urca pe platforma Proiectul de diploma complet in fomat pdf., capitolul de contributii 

personale in format pdf. si Referatul obtinut in urma verificarii similitudii primit de la cadrul didactic indrumator.



Anunt pentru absolventi

Pentru toti studentii din anul IV se vor completa "Fisele de lichidare" in Universitate intre 

Departamentele implicate: Biblioteca, Administratii Camine, Departament Consiliere si 

promovare (IMO) si Secretariat (privind taxele de studii).

Va rugam sa achitati toate debitele dumneavoastra insemnand taxe de studii, taxe de 

cazare, carti imprumutate de la Biblioteca, etc. astfel incat aceste documente sa fie 

realizate in cel mai scurt timp posibil.

Pentru plata debitelor utilizati plata in regim online sau prin virament bancar cu 

specificatie clara asupra numelui, prenumelui si mai ales a ce reprezinta suma achitata.

Va multumim!



ANUNT IMPORTANT

Studentii de la programul de studii Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii

care doresc să obțină 

brevet de ofițer electric trebuie să studieze discipline din domeniul ingineriei 

electrice care sunt dispuse în pachete optionale/facultative 

si pentru care trebuie sa faca cerere la Decanat. 

Numai daca au cererea înregistrată vor putea sa fie organizați în grupa distinctă. 

Orele se vor regăsi în orar marcate cu un asterix. 

Sunt ore organizate doar pentru studentii care vor sa obtina 

brevet de ofițer electric.



INFORMARE STUDENŢI ANUL IV DE STUDIU

1. Studenţii din anul IV de studiu care nu şi-au încheiat situaţia şcolară la data de 30 septembrie a anului universitar în curs, pot opta

pentru prelungire de şcolaritate, sau repetenţie.

- Prelungirea de şcolaritate se face la cerere , cu achitarea taxei / credit restant, (la Casieria Universităţii Maritime din Constanţa) în

cuantumurile stabilite prin Hotărârea Senatului Universităţii Maritime din Constanţa.

-Repetarea anului IV de studiu se face la cerere cu echivalarea rezultatelor din anii anteriori de studiu şi anul IV prin fişa cadru de

echivalare (alinierea planurilor de învăţământ).

După prelungirea de şcolaritate, în cazul în care studenţii nu şi-au încheiat situaţia şcolară la sfârşitul anului universitar, pot opta

pentru reînmatricularea prin echivalarea studiilor .

În acest caz echivalarea studiilor se efectuează pe bază de cerere şi prin achitarea taxei de echivalare a studiilor (la Casieria

Universităţii Maritime din Constanţa) în cuantumurile stabilite prin Hotărârea Senatului Universităţii Maritime din Constanţa.

Diferenţele stabilite prin fişa de echivalări/diferenţe se plătesc pe parcursul anului IV de studiu (la Casieria Universităţii Maritime din

Constanţa ) în cuantumurile stabilite prin Hotărârea Senatului Universităţii Maritime din Constanţa.

Studenţii care repetă anul IV de studiu nu mai pot beneficia de prelungire de şcolaritate, indiferent de câte ori repetă anul IV de 

studiu.



ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR !

1. În conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a sesiunilor deschise de examene din

Universitatea Maritimă din Constanţa, beneficiază de sesiune deschisă de examene studenţii de la toate

programele de studii şi forme de învăţământ care au efectuat stagii de practică ambarcată în domeniul

studiilor.

2. Sesiunea deschisă este valabilă de la data aprobării cererii până la data de 30 septembrie a anului

universitar în curs.



3. Studenţii care se întorc din voiajul de practică în timpul anului IV de studii , pot participa la sesiunile de examene şi

restanţe organizate de Universitatea Maritimă din Constanţa.

- Restanţele din anul III de studii nu se plătesc cu condiţia ca studenţii să facă dovada efectuarii voiajului de practică pe

perioada sesiunilor de examene şi restanţe (iarnă/vară/toamnă) . În cazul în care , studenţii s-au întors din voiajul de

practică în timpul sesiunii de restanţe din luna septembrie şi au participat la această sesiune, atunci restanţele rămase

nesusţinute pentru anul III de studii se vor plăti înainte de următoarea sesiune de restanţe la care vor dori să participe

(iarnă/vară/toamnă) în cuantumurile stabilite prin Hotărârea Senatului Universităţii Maritime din Constanţa:

Taxa / restanţa anul III = 50 lei

- Restanţele din anii I – II de studii se plătesc ( la Casieria Universităţii Maritime din Constanţa ) în cuantumurile

stabilite prin Hotărârea Senatului Universităţii Maritime din Constanţa:

Taxa / restanţa anul II = 100 lei

Taxa / restanţa anul I = 150 lei



4. Studenţii înmatriculaţi în anul IV – prelungire de şcolaritate beneficiază de sesiune deschisă la 

întoarcerea din voiajul de practică. Pentru examenele restante din anii anteriori nu se achită nicio taxă, 

întrucât la înmatricularea în anul IV – prelungire şcolaritate, aceşti studenţi au achitat  taxa / credit 

restant. Studenţii pot participa la toate sesiunile de examene pentru anul în curs şi cele de restanţe, 

organizate de Universitatea Maritimă din Constanţa.



5. Studenţii care se întorc din voiajul de practică în timpul anului III de studii pot participa la sesiunile de examene şi

restanţe organizate de Universitatea Maritimă din Constanţa.

- Restanţele din anul II de studii nu se plătesc cu condiţia ca studenţii să facă dovada efectuarii voiajului de practică pe

perioada sesiunilor de examene şi restanţe (iarnă/vară/toamnă) . În cazul în care , studenţii s-au întors din voiajul de

practică în timpul sesiunii de restanţe din luna septembrie şi au participat la această sesiune, atunci restanţele rămase

nesusţinute din anul II de studiu ,se vor plăti înainte de următoarea sesiune de restanţe la care vor dori să participe

(iarnă/vară/toamnă) în cuantumurile stabilite prin Hotărârea Senatului Universităţii Maritime din Constanţa.

Taxa / restanţa anul II = 50 lei

- Restanţele din anul I se plătesc ( la Casieria Universităţii Maritime din Constanţa ) în cuantumurile stabilite prin

Hotărârea Senatului Universităţii Maritime din Constanţa.

Taxa / restanţa anul I = 100 lei



6. Studenţii care se întorc din voiajul de practică în timpul anului II de studii pot participa la sesiunile de

examene şi restanţe organizate de Universitatea Maritimă din Constanţa.

- Restanţele din anul I de studii nu se plătesc cu condiţia ca studenţii să facă dovada efectuarii voiajului

de practică pe perioada sesiunilor de examene şi restanţe (iarnă/vară/toamnă) . În cazul în care ,studenţii

s-au întors din voiajul de practică în timpul sesiunii de restanţe din luna septembrie şi au participat la

această sesiune, atunci restanţele rămase nesusţinute din anul I de studiu, se vor plăti înainte de

următoarea sesiune de restanţe la care vor dori să participe (iarnă/vară/toamnă) în cuantumurile stabilite

prin Hotărârea Senatului Universităţii Maritime din Constanţa.

Taxa / restanţa anul I = 50 lei



7. Studenţii care beneficiază de sesiune deschisă se vor prezenta la sesiunile de examene şi restanţe organizate de

Universitatea Maritimă din Constanţa în conformitate cu art. 5.7 ( aliniatele 1, 2 ,3 ) din P.O. UMC_PD_04_5

Ediţia 1, Revizia 3 astfel :

„ 5.7 Sesiunea deschisă de examene se aprobă în situaţiile :

(1) dacă studentul absentează la o sesiune de examene atunci se vor accepta recuperarea

laboratoarelor şi susţinerea în regim de sesiune deschisă a colocviilor şi examenelor la care nu a fost prezent.

(2) dacă studentul absentează la o sesiune de restanţe atunci se va accepta susţinerea în regim

de sesiune deschisă a tuturor examenelor restante în cadrul aceluiaşi an universitar ( limita de timp 30

septembrie ). Se vor achita pentru examenele restante taxele aprobate în Senatul UMC pentru anul universitar

respectiv.

(3) dacă studentul absentează în timpul semestrului revenind la şcoală în perioada imediat 

premergătoare sesiunii de examene şi studentul consideră că nu se poate pregăti pentru următoarele examene 

denumite în cerere „ examene curente”.



ANUNT IMPORTANT

VĂ INFORMĂM CĂ EXAMINĂRILE STUDENŢILOR

DE LA SPECIALIZĂRILE: ELECTROMECANICĂ NAVALĂ

ELECTROTEHNICĂ (ZI+IFR) 

CARE ÎNDEPLINESC CONDIŢIILE ŞI AU APROBATĂ 

SESIUNE DESCHISĂ SE DESFĂŞOARĂ PE TOATĂ 

PERIOADA ANULUI UNIVERSITAR

(EXCEPTÂND VACANŢELE).


