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Facultatea de Navigaţie și Transport Naval este parte integrantă a “Universităţii Maritime 
din Constanța”. Facultatea de Navigație și Transport Naval s-a înființat odată cu Universitatea 
Maritimă din Constanța în anul 1990 prin desprinderea de Institutul de Marină “Mircea cel Bătrân”, 
aflat în subordinea Ministerului Apărării Nationale și trecerea în subordinea Ministerului 
Învățământului, prin H.G.R. 113/06.02.1990, H.G. 102/1992, sub titulatura de “Institutul de Marină 
Civilă”.  

 
În cadrul Facultății de Navigație și Transport Naval a funcționat o singură specializare: 

Navigație și Transport Maritim. În anul 2002, în urma procesului de evaluare academică de către 
Consiliul Național de Evaluare Academică și Acreditare, specializarea Navigație și Transport 
Maritim a fost reacreditată. În anul 2015 după constatarea îndeplinirii standardelor de calitate 
obligatorii și criteriilor generale conform legii, ARACIS acreditează specializarea care își schimbă 
denumirea în Navigație și Transport Maritim și Fluvial, pentru o cifră de școlarizare de 225 de 
studenți. 

 
Globalizarea activității de transport maritim, internaționalizarea și standardizarea 

limbajului de comunicare la bordul navelor în condițiile echipajelor multinaționale, au condus la 
nevoia de organizare a specializării Navigație și Transport Maritim și Fluvial – în limba engleză. 
Acest program de studii a fost acreditat conform Rapoartelor de Validare de Consiliul ARACIS 
din 30.09.2010 pentru o cifră de școlarizare 60 de studenți și ulterior în anul 2014 aceeași 
specializare a fost reacreditată pentru o cifră de școlarizare de 100 de studenți. 
 

Oferta educațională a Facultății de Navigaţie și Transport Naval a  fost extinsă cu un 
program nou de studii de licentă: specializarea Inginerie Economică în Domeniul Transporturilor. 
Acest program de studii a fost acreditat în anul 2012 (adresa ARACIS nr. 434/26.11.2012) pentru 
un număr de 60 de studenți. În anul 2017-2018 a fost înaintată documentația pentru evaluarea 
programului de studii de licenţă Inginerie Economică în Domeniul Transporturilor în limba română, 
cu frecvenţă. Crearea la nivel național a consorțiului (CIER) compus din 31 de universități a 
condus la schimbarea denumirii specializării în Economie și Management în Domeniul 
Transporturilor prin acordul 2541/19.06.2020 (ARACIS), urmat de  Hotărârea nr. 403/31.03.2021. 

 
 

Programul de studii Învătământ de licență cu frecvență redusă cu specializarea Navigaţie 
și Transport Maritim și Fluvial a fost dezvoltat din necesitatea oferirii unei noi forme de pregătire 
a personalului navigant, care să răspundă cerințelor actuale ale pieței muncii. Acest program a 
fost acreditat în anul 2011 (adresa ARACIS 10370/ 24.11 2011) pentru un număr de 125 de 
studenți și a fost reacreditat în anul 2017.  

Programele de master oferite de Facultatea de Navigație și Transport Naval sunt în număr 
de 6, dintre care 5 programe din domeniul Inginerie Marină și Navigație și un program în domeniul 
Inginerie și Management. 
 
CAPITOLUL I         SITUAŢIA PROGRAMELOR DE STUDII 
 
În prezent Facultatea de Navigație și Transport Naval include trei departamente:  

 Departamentul de Navigaţie 
 Departamentul de Management în transporturi 
 Departamentul de Științe fundamentale și umaniste 
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În cele trei departamente își desfășoară activitatea un număr de 51 cadre didactice. 
 

Nr.crt. Departament Prof. Conf. Ş.l./lect. Asist. Total 

1 Navigaţie  2 7 12 0 21 

2 Management în transporturi 1 5 7 1 14 

3 Ştiinte fundamentale si umaniste 1 2 11 2 16 

 
 

Promovând deschiderea și parteneriatele atât pe plan intern cât și extern, Facultatea de 
Navigaţie și Transport Naval a dezvoltat o serie de colaborări atât cu mediul universitar european 
(universităti din Bulgaria, Germania, Norvegia, Suedia, Polonia, Franța, Turcia, Lituania, Cipru, 
Olanda, Croația, Muntenegru, China, Filipine), cât și internațional (IAMU – Asociația 
Internațională a Universităților de Marină, BSAMI - Asociația Instituțiilor de Marină de la Marea 
Neagră). Au fost întreținute și dezvoltate legături durabile cu mediul economic, o atenție deosebită 
fiind acordată armatorilor, companiilor de crewing, operatorilor portuari și firmelor de logistică. 
 

Dezvoltarea structurilor de învățământ superior și definirea domeniilor de licență în cadrul 
facultății au condus la funcționarea a 4 programe de studii de licență și 7 programe de studii 
universitare de master, prezentate în  tabelul de mai jos. În prezent, toate programele de studii 
sunt acreditate. 
 

Specializarea 
Forma de 

învățământ 
Capacitate de 

școlarizare 

Navigație și transport maritim și fluvial 

Licentă-zi 225 

Licentă-ifr 125 

Licentă-zi-
engleză 

100 

Inginerie și management în domeniul transporturilor Licentă-zi 60 

Transport maritim Master-zi 50 

Inginerie și management în domeniul maritim și portuar Master-zi 50 

Inginerie și management în transportul maritim și multimodal Master-zi 
50 

Inginerie și management în operarea terminalelor și navelor 
maritime 

Master-zi 
50 

Management și logistică în transporturi Master-zi 50 

Offshore oil and gas technology and management Master-zi-
engleză 50 

Managementul sistemelor integrate de transport Master-zi 
50 

 
 

Sub constrângerea și cu respectarea normelor de distanțare impuse de pandemia de 
COVID-19, sesiunile de examene și cele de finalizare studii, respectiv licență și disertație, din 
Februarie, Iulie și Septembrie 2021 s-au desfășurat în mediul online. 
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CAPITOLUL II      STUDENŢI 

 
II.1 Situația academică  

 
Tabel cu studenții înmatriculați la studii de licență și absolvenți  

Specializarea Navigație și Transport Maritim și Fluvial (ZI/ lb. română) 
STATISTICA PRIVIND NUMĂRUL STUDENŢILOR ZI 

admişi/absolvenţi/licenţiaţi pe promoții 
 

Nr. 
crt. 

Promoţia Specializarea 
Studenţi 
înscrişi 
în anul I 

Studenţi 
înscrişi 
în anul 

IV 

Absolvenţi 
Absolvenţi 
cu licenţă 

Absolvenţi 
fără licenţă 

1 
2017-
2021 

Navigaţie şi 
Transport 
Maritim şi 

Fluvial 

189 140 125 103 5 

2 
2018-
2022 143 - - - - 

3 
2019-
2023 172 - - - - 

4 
2020-
2024 148 - - - - 

5 
2021-
2025 147 - - - - 

 
 

Tabel cu studenții înmatriculați la studii de licență și absolvenți  
Specializarea Navigație și Transport Maritim și Fluvial (ZI/ lb. engleză) 

STATISTICA PRIVIND NUMĂRUL STUDENŢILOR ZI 
admişi/absolvenţi/licenţiaţi pe promoții 

 

Nr. 
crt. 

Promoţia Specializarea 
Studenţi 
înscrişi 
în anul I 

Studenţi 
înscrişi 
în anul 

IV 

Absolvenţi 
Absolvenţi 
cu licenţă 

Absolvenţi 
fără licenţă 

1 
2017-
2021 

Navigaţie şi 
Transport 
Maritim şi 
Fluvial - în 

limba engleză 

6 3 3 3 - 

2 
2018-
2022 

10 - - - - 

3 
2019-
2023 

5 - - - - 

4 
2020-
2024 

13 - - - - 

5 
2021-
2025 

36 - - - - 
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Tabel cu studenții înmatriculați la studii de licență și absolventi  
Specializarea INGINERIE ECONOMICĂ IN DOMENIUL TRANSPORTURILOR /  

INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR(ZI) 
STATISTICA PRIVIND NUMĂRUL STUDENŢILOR ZI 

admişi/absolvenţi/licenţiaţi pe promoții 
 

Nr. 
crt. 

Promoţia Specializarea 
Studenţi 
înscrişi 
în anul I 

Studenţi 
înscrişi 
în anul 

IV 

Absolvenţi 
Absolvenţi 
cu licenţă 

Absolvenţi 
fără 

licenţă 

1 
2017-
2021 

Inginerie 
Economică în 

domeniul 
Transporturilor 

35 32 31 29 2 

2 
2018-
2022 

46 - - - - 

3 
2019-
2023 

60 - - - - 

4 
2020-
2024 

38 - - - - 

5 
2021-
2025 

Inginerie și 
Management în 

Domeniul 
Transporturilor 

44 - - - - 

 
 
 
 
 

Tabel cu studenții înmatriculați la studii de licență și absolvenți 
Specializarea Navigație și Transport Maritim și Fluvial (IFR) 

STATISTICA PRIVIND NUMĂRUL STUDENŢILOR IFR 
admişi/absolvenţi/licenţiaţi pe promoții 

 
 

Nr. 

crt. 
Promoția Specializarea 

Studenţi 

înscrişi 

în anul I 

Studenţi 

înscrişi 

în anul IV 

Absolvenţi 
Absolvenţi 

cu licenţă 

Absolvenţi 

fără 

 licenţă 

1 
2017-
2021 

Navigaţie şi 

Transport 

Maritim şi 

Fluvial 

80 61 46 45 1 

2 
2018-
2022 54 - - - - 

3 
2019-
2023 47 - - - - 

4 
2020-
2024 56 - - - - 

5 
2021-
2025 60 - - - - 
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Tabel cu studenții înmatriculați la studii de Master și absolvenți 
STATISTICA PRIVIND NUMĂRUL MASTERANZILOR admişi/absolvenţi pe promoții 

 

Nr. 
crt. 

Promoţia 
Studenți 

înscrişi în 
anul I 

Studenţi 
înscrişi în 

anul II 
Absolvenţi 

Absolventi 
Disertaţie 

Absolvenţi 
fără 

disertaţie 

1 2017-2019 195 259 171 70 101 

2 2018-2020 255 301 141 58 83 

3 2019-2021 232 341 181 66 115 

4 2020-2022 184 - - - - 

5 2021-2023 215 - - - - 

 
 
 
 
II.2. Consiliere și orientare profesională  
 

Practică ambarcată 
În contextul necesității efectuării practicii ambarcate la bordul navelor comerciale și având 

în vedere cerințele legale de instruire și certificare a personalului navigant maritim în conformitate 
cu prevederile Convenției STCW, Universitatea are încheiate un număr de 32 protocoale cu 
diverse firme de crewing.  

În anul universitar 2020 - 2021, 444 de  studenți ai Universității Maritime au fost ambarcați 
la bordul navelor comerciale, dintre care 221 studenți de la forma de învățământ cu frecvență și 
223 de la învățământ cu frecvență redusă. 

Din rândul studenților Facultății de Navigație și Transport Naval, 161 de studenți au 
fost  ambarcați la bordul navelor, dintre care 101 de la învățământ cu frecvență: 80 dintre aceștia 
au efectuat stagii de practică prin intermediul agențiilor de crewing cu protocol de colaborare iar 
21 de studenți la companii care nu au un astfel de protocol cu UMC. 

 
 

Orientare profesională 
 
Ziua Carierei Albastre, 26 Noiembrie 2021  
Cu scopul promovării carierelor maritime, s-a înființat în anul 2018 “Centrul de promovare 

a carierelor albastre”. Centrul a fost înființat în cadrul proiectului „MENTOR – Blue Career Centre 
of Eastern Mediterranean and Black Sea”. Proiectul a fost cofinanţat de Agenţia Executivă pentru 
IMM-uri de la Bruxelles (EASME). Evenimentul este o dezbatere anuală ce are ca obiectiv 
atragerea tinerilor spre carierele din economia albastră și să crească gradul de cunoaștere asupra 
posibilităților de angajare în domeniul transportului maritim și în sectoarele conexe: turism de 
croazieră, acvacultură maritimă, și industria off-shore de petrol și gaze. În acest context, vineri, 
26 noiembrie 2021 Universitatea Maritimă din Constanța a organizat online cea de-a cincea ediţie 
a „Blue Career Day - Ziua Carierei Albastre” dedicată studenților și elevilor constănțeni. Peste 
200 de elevi au participat online la acest eveniment: Colegiul Comercial „CAROL I”, Liceul 
Teoretic „TRAIAN” Constanța, Liceul Economic "VIRGIL MADGEARU" Constanța, Liceul Teoretic 
„DECEBAL” Constanța, Liceul Tehnologic „ION PODARU” Ovidiu, Colegiul Tehnic „ENERGETIC” 
Constanţa, Liceul Tehnologic TOPRAISAR, Colegiul Tehnic „TOMIS” Constanța, Liceul 
„TELECOM” Constanța. 

Partenerii UMC au răspuns și de această dată invitației de a ni se alătura în acest demers 
de promovare a carierelor albastre.  Astfel, reprezentanții companiilor de crewing, operatorilor 
portuari, autorităților din domeniu, asociațiilor profesionale, dar și studenți și absolvenți au făcut 
posibilă interacțiunea concretă între potențialii angajatori și viitorii angajați. Parteneri: CERONAV, 
Seatrans, Silk Route Shipping, Manager Executiv, Navlomar, Autoritatea Navală Română, 

callto:2020%20-%202021,%20444
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Asociația femeilor ce activează în domeniul navigației și transporturilor, Shipcare Services, UMEX 
SA, Asociația TEAM 4 Excellence, Centrul de promovare a Carierelor Albastre, Societatea 
Antreprenorială Studențească și Centrul Național de Promovare a Transportului Intermodal. 

Elevii și studenții au avut posibilitatea de a discuta cu invitații care au făcut recomandări 
cu privire la alegerea profesiei și abordarea dialogului cu angajatorii. Răspunsurile invitaților au 
fost apreciate de către participanții nerăbdători să înceapă o carieră albastră. 

 
Promovare în Republica Moldova 
Universitatea Maritimă din Constanța a promovat oferta educațională în Republica 

Moldova, prin participarea studenților Facultății de Navigație și Transport Naval  la Târgul 
Universităților din România, desfășurat în Republica Moldova, în perioada 2 - 3 iulie 2021 în 
Chișinău, 4 iulie Bălți și 5 iulie în Cahul. Studenții participanți au consiliat absolvenții de liceu să 
se înscrie la programele de studii ale Universității Maritime din Constanța. 

 
 

Activități extracuriculare 
 
Căpitan pe nava viitorului! 24 Noiembrie 2021 
Facultatea de Navigatie și Transport Naval a organizat cea de-a treia editie a concursului 

Căpitan pe nava viitorului, finantat de Ministerul Educatiei. un număr de 48 de elevi de liceu și 13 
studenți din UMC au intrat în competiția pentru titlul de “Căpitan pe nava viitorului!”. Anul acesta 
s-au înscris în competiție elevi de la  7 licee: Colegiul Comercial „Carol I”,  Colegiul Național 
„Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic “Ioan Cotovu” Hârșova, Liceul Tehnologic Topraisar, Liceul 
Tehnologic „Virgil Madgearu” Constanța, Liceul Tehnologic,,C.A Rosetti'' Constanța, Liceul 
Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța. Timp de 3 ore, sub coordonarea profesorilor de la 
Departamentul de Navigație, elevii împreună cu studenții au participat la o sesiune inițială de 
pregătire, au condus nave virtuale în cadrul simulatoarelor de navigație, au participat la operațiuni 
de încărcare-descărcare a tancurilor petroliere, s-au familiarizat cu instrumentele de navigatie: 
echere de navigatie, sextant și au arătat că pot forma echipaje de succes. Desemnarea 
câștigătorilor s-a realizat printr-un concurs în care participanții au răspuns la un set de 8 întrebări 
din domeniul maritim. Premiile speciale (seturi de echere de navigație) au fost acordate pentru 
concurenții care au condus în siguranță nava virtuală în portul Constanța. 

 
Eveniment “ Noaptea Cercetătorilor Europeni”, 24 Septembrie 2021 
La data de 24 septembrie 2021, cadrele didactice de la Facultatea de Navigație și 

Transport Naval au organizat evenimentul Noaptea Cercetătorilor Europeni care face parte din 
Acțiunile Marie Skłodowska-Curie, un program creat de UE pentru a sprijini cercetătorii și 
inovatorii. Evenimentul este conceput pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la 
carierele științifice și pentru a stimula recunoașterea publică a muncii cercetătorilor. Evenimentul 
a fost o sansă uimitoare pentru echipa SAS să întâlnească tineri interesați să afle mai multe 
despre oportunitățile de antreprenoriat. Pentru cei aproximativ 300 de elevi care au participat la 
eveniment, cadrele didactice au realizat o sesiune de informare despre Astronomie și Navigație 
Astronomică și Navigatie Electronică, au prezentat simulatoarele moderne de navigație dar și 
metodele tradiționale: sextantul și navisfera. 

 
Competiție de proiecte de antreprenoriat, 22 Noiembrie 2021 
La data de 22 Noiembrie 2021, reprezentanții Facultății de Navigație și Transport Naval, 

împreună cu membrii SAS-UMC au organizat competiția de proiecte de antreprenoriat. La 
competiție au participat 21 de persoane. Cele 5 echipe au prezentat 5 idei de proiecte. În urma 
evaluării ideilor de proiect de antreprenoriat, comisia alcatuită din antreprenori și mediul de afaceri 
a acordat 3 premii pentru stimularea competitivității. Propunerile de proiecte au inclus: 
organizarea de cursuri de contabilitate, concursuri de proiecte de antreprenoriat, activități de 
analiză psihologică, seminarii în care să fie invitați absolvenți UMC care sunt acum antreprenori. 
Proiectul câștigător își propune să mobilizele studenți dar și elevi din liceele constănțene care să 
participe la 5 workshopuri susținute de antreprenori recunoscuți în diferite domenii de activitate. 
Juriul a apreciat atât activitățile propuse, implicarea studenților în organizare, dar și riscurile care 
pot afecta implementarea unui proiect. Echipa câștigătoare este formată dintr-un student din anul 
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I de la Specializarea Sisteme și Tehonologii de Telecomunicații și un student din anul III de la 
Inginerie Economică în Domeniul Transporturilor. 
 
 Conferința Maritimă Globală, 18-19 Noiembrie 2021 

   Universitatea Maritimă Constanța alături de Universitatea Strathclyde și Universitatea 
Tehnică Iskenderun în parteneriat cu TMMOB Camera Inginerilor Maritimi s-au întâlnit în mediul 
online la a patra ediție a Conferinței Maritime Globale, unde au fost dezbătute teme precum: 
„Decarbonizarea în sectorul maritim” și „Efectele pandemiei asupra educației maritime și 
transportului maritim”. Specialiștii cercetării științifice au atins subiecte precum abordări 
tehnologice în domeniul maritim, factorul uman, design inovator și invenții, securitate cibernetică 
pe mare, noi combustibili marini și eficiență, construcții navale, logistică și comerț maritim și drept, 
operațiuni portuare, abordări digitale în transportul maritim, management etc. 

Cu fiecare ediție, conferința devine tot mai utilă și productivă prin sprijinul academic ca 
parte valoroasă a industriei maritime. 

 
 
Financial Planning for Seafarers 
În august 2021 a avut loc conferința Financial Planning for Seafarers cu participarea 

reprezentanţilor din Seaferer Excellence Network of the Asia Pacific Economic Cooperation 
(APEC SEN, Korea), International Seafarers’ Welfare&Assistance Network (ISWAN, India), 
universităţi de marină din India, Filipine şi Hong Kong, asociaţiile profesionale Chamber of Marine 
Engineers (Turcia) şi WISTA Romania: https://www.youtube.com/watch?v=Df_hzMDcotQ  - 
peste 500 vizualizari. 
 
 

Guest lecture  
A fost un eveniment desfăşurat de dr. Renee Schulz, de la Universitatea din Osaka 

(Japonia) și Digital Innovation Lab JRCS Japonia, invitată să predea o oră de curs online 
studenţilor de la Inginerie şi Management în Transporturi. Invitata, cadru didactic şi cercetător 
într-o companie japoneză foarte mare de transport maritim inteligent, a desfăşurat o discuție 
interactivă cu studenții UMC despre inovaţii şi așteptările lor pentru viitoarele sisteme de transport 
(17 Noiembrie 2021). 
 

În Decembrie 2021  cadre didactice ale Facultăţii de Navigaţie și Transport Naval au 
participat la evenimentele ştiinţifice desfăşurate de asociaţii internaţionale în domeniul educaţiei: 
Philippine Association of Extension Program Implementers Inc. (PAEPI - GLOBAL.) -“Forging 
Local and Global Partnerships towards Sustainable Initiatives (septembrie 2021); International 
Association of Maritime Universities (IAMU AGA 21st Annual General Assembly) – octombrie 
2021; Asia Pacific Economic Cooperation -  Seaferer Excellence Network APEC SEN. 

 
Inserție profesională 
Din punct de vedere al inserției profesionale după finalizarea studiilor, se remarcă o 

pondere crescută a studenților care s-au angajat în domeniu sau au urmat cursuri de master.  
 

 
II.3 Cooperare natională si internațională 
 
Mobilități studenți 

În anul universitar 2020-2021, au efectuat mobilități de plasament prin programul 
ERASMUS, 111 studenți/masteranzi, dintre care 52 sunt/au fost înmatriculați la Facultatea 
Navigatie si Transport Naval.  

 
 

Vizita studenților greci IEK Piraeus 
În datele 16-17 Noiembrie 2021 un grup de 20  elevi greci de la specializarea Management 

și Economie în Sectorul Maritim, din cadrul  Institutului de Formare Profesională din Piraeus (IEK 
Piraeus), din Grecia au participat la orele predate fizic de profesori ai specializării Inginerie şi 
Management în Domeniul Transporturilor. După cursuri, elevii au fost conduşi în vizitarea Portului 

https://www.youtube.com/watch?v=Df_hzMDcotQ
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Maritim Constanța şi au participat la o seară culturală românească organizată în colaborare cu 
Liga Studenților din Universitatea Maritimă Constanța. 

 
Vizita profesorului Özkan UĞURLU de la Universitatea „Ordu” din Turcia 
În perioada 15-17 noiembrie 2021, în cadrul programului de mobilități internaționale de 

predare ERASMUS+, Facultatea de Navigație şi Transport Naval din cadrul UMC a primit vizita 
profesorului Özkan UĞURLU de la Facultatea de Științe Maritime a Universității „Ordu” din Turcia. 
Profesorul este specialist în siguranță maritimă şi modelarea factorului uman şi a desfășurat la 
sediul universității noastre activitate de predare online şi cu prezenţă fizică cu studenţii Facultăţii 
de Navigaţie și Transport Naval, fiind discutate informații de specialitate din domeniul siguranței 
maritime şi a tehnicilor de analiză a accidentelor maritime. 
 
Elaborare de cereri de finanțare 

Cadrele didactice de la Facultatea de Navigație și Transport Naval au colaborat cu 
universități din țară și din străinătate dar și cu organizații non-guvernamentale din domeniul 
maritim pentru elaborarea de propuneri de proiecte cu scopul accesării de fonduri europene. 

 
În anul 2020-2021, colectivul Facultății de Navigație și Transport Naval a continuat 

implementarea contractelor Erasmus și proiectului pentru dezvoltarea capitalului uman - POCU. 
 
Proiectul Erasmus+ iSOL-MET 
Universitatea Maritimă din Constanța participă în calitate de partener la implementarea 

proiectului condus de liderul de parteneriat din Grecia – PANEPISTIMIO AIGAIOU. Proiectul 
Innovative SOft SkilLs to Maritime Education and Training iSOL-MET,  KA2 - Agreement Number : 
2020-1-EL01-KA203-079228vizează dezvoltarea competențelor și abilităților transversale ale 
studenților în domeniul maritim, în principal ale celor care navigă prin dezvoltarea si analiza de 
studii de caz. Colectivul Facultății de Navigație și Transport Naval colaborează cu partenerii din 
Turcia, Bulgaria, Grecia și Polonia pentru o perioadă de 3 ani, în intervalul Octombrie 2020 – 
Septembrie 2023. 

 
Proiectul „Învață de la cei mai buni!” POCU/626/6/13/133046 
Universitatea Maritimă din Constanța, în calitate de beneficiar, prin Facultatea de 

Navigație și Transport Naval, implementează, în parteneriat cu Marketscope SRL, proiectul 
“Învață de la cei mai buni!” (cod proiect 133046) în perioada 18 Septembrie 2020 – 17 Septembrie 
2022 (24 luni). 

Proiectul are o valoare totală de 4,467,929.64 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din 
FSE: 3,741,718.34) și este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa 
prioritară 6: Educație și competențe; Prioritatea de investiții 10.IV, Obiectiv specific 6.13: 
Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își 
găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/cercetare/ inovare la un 
potențial loc de munca, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 

Obiectivul general al proiectului este creșterea ratei de participare a studenților la 
programe dezvoltate pentru a facilita inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare, să 
contribuie la dezvoltarea unei oferte educațională optimizată prin parteneriat social, centrată pe 
formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, 
inclusiv pentru categoriile dezavantajate de persoane și să dezvolte noi parteneriate între instituții 
de învățământ universitar și sectorul privat, inclusiv în vederea organizării de stagii de practică. 

Grupul țintă este alcătuit din minim 330 studenți ai Universității Maritime din Constanța cu 
domiciliul/rezidența în afara regiunii București-Ilfov. Din aceștia, minim 10% persoane vor fi din 
mediul rural și/sau persoane de etnie romă. Nivelul calificării vizat prin proiect, pentru care se 
realizează pregătirea, este ISCED 5-7. 

La finalul proiectului, din cei 330 de studenți participanți în grupul țintă cel puțin: 238 de 
studenți (72%) vor dobândi o calificare la încetarea calității de participant; 132 studenți (40%) își 
vor găsi un loc de munca la încetarea calității de participant; 37 de studenți (11%) vor urma 
studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant. 
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 În anul 2021 primul an de desfășurare a proiectului, au fost înscriși 289 studenți în grupul 
țintă al proiectului din care 209 studenți au efectuat deja stagiile de practică iar 260 studenți au 
beneficiat de servicii de consiliere. 

Au fost încheiate 44 de parteneriate de colaborare privind efectuarea stagiilor de practică 
și 7 parteneriate sustenabile încheiate prin intermediul platformei cu operatori portuari, 
reprezentanți ai armatorilor - firme de crewing, firme de logistică, autorități portuare printre care: 
NAVLOMAR MARITIME, COMVEX; UMEX; ANR; APMC; AB CREWING, SOCEP, DECIROM, 
RCS&RDS, VARD ENGINEERING, ARSVOM, INCD GEOECOMAR, OIL TERMINAL etc. 

 
Proiectul Erasmus+ MINE EMI 
Maritime innovative network of education for emerging maritime issues - ERASMUS+ 

Strategic Partnership, 2019-1-TR01-KA203-077463, Aplicant T.C. Piri Reis University. 
Universitatea Maritimă din Constanța, reprezententată de Conf.univ.dr.ing. Cristina 

Dragomir, cadru didactic în cadrul Facultății de Navigație și Transport Naval a avut ocazia 
schimbului de experință cu Universitatea Piri Reis, în Turcia, Istanbul prin activități didactice 
desfășurate online, deschizând astfel prijelul viitoarelor cooperări între cele două universități. 

 
Proiectul Erasmus+ PRACMARNEG 
PRActical and Communication based MARitime ENGlish - ERASMUS+ Strategic 

Partnership, 2019-1-FR01-KA202-063164, Aplicant LAM FRANCE 
Universitatea Maritimă Constanța este unul dintre cei șase parteneri europeni din numai 

cinci țări europene ai prestigiosului curs „PRActical and Communication based MARitime ENGlish 
(PraC-MARENG). Cursul PraC-MARENG predă și identifică ENGLEZA MARITIMĂ folosind Fraze 
de Comunicare Maritimă Standard (SMCP) cu scenarii reale pentru navigatori cu diferite funcții 
care lucrează la bordul diferitelor tipuri de nave. Cursul încearcă să reproducă situații și activități 
prezente la bordul navei. Organizația Maritimă Internațională (IMO) se aliniază cerințelor STCW, 
prin care limba engleză este identificată ca „limba a mării”. 

 
 
 
Proiectul ROSE NAV 
Proiectul ROSE Construiește alături de noi! este finanțat de Ministerul Educației Naționale 

prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Extern.  
 
CEEPUS 
Din Ianuarie 2018 Universitatea Maritimă din Constanța este parte a rețelei de mobilități 

CEEPUS  RS-1011 Fostering sustainable partnership between academia and industry in 
improving applicability of logistics thinking (FINALIST). În perioada 2020-2021, Facultatea de 
Navigație și Transport Naval și-a manifestat disponibilitatea de a găzdui profesori invitați imediat 
restrictiile impuse de pandemia COVID-19 vor fi ridicate. 

 
 
II.4 Parteneriatul cu studenții 

 
Parteneriatul cu studentii este realizat în conformitate cu Planul Strategic de dezvoltare al 

Universității Maritime din Constanța, studenții facultății fiind implicați atât în activitățile și 
manifestările organizate la nivel de universitate cât și la nivel de comunitate studențească: Ziua 
Carierei albastre, Concertul de Crăciun cu participarea studenților din Corul Universității. 

 
Din punct de vedere social, parteneriatul cu studenții prezintă două aspecte distincte: 

soluționarea cererilor de cazare și acordarea burselor și a ajutoarelor sociale. Astfel, comisiile 
desemnate au avut o abordare unitară pentru rezolvarea judicioasă a cererilor de cazare și 
solicitărilor de acordare de ajutor social cu respectarea cerințelor regulamentului intern și 
legislației în vigoare. 

 
Pentru acordarea burselor s-au respectat toate prevederile Regulamentului de acordare 

a burselor din Universitatea Maritimă din Constanța. 
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La nivelul conducerii facultății s-a asigurat un permanent dialog cu scopul soluționării 
problemelor educaționale și sociale. Au fost acordate consultații/clarificări și s-au organizat 
întâlniri, atât individual cu studenții care au solicitat lămuriri, cât și prin intermediul Ligii Studenților.  

 
 
II.5. Specializare și perfecționare 

 
Cu scopul de a oferi studenților și absolvenților posibilitatea de perfecționare continuă, 

cadrele didactice au obținut recunoașterea internațională din partea The Nautical Institute pentru 
următoarele cursuri: ECDIS TRANSAS Type specific, Surveyor maritim și Surveyor maritim 
marfă.  

La solicitarea angajatorilor, Facultatea de Navigatie și Transport Naval a inițiat și derulat 
cursul de Metode și tehnici de depoluare portuară și maritimă. Prin colaborarea cu experti in 
domeniu, Facultatea de Navigatie si Transport Naval a desfășurat acest curs online cu 9 
participanți. De asemenea, la solicitarea angajatorilor, cadrele didactice de la specializarea 
Navigație și Transport Maritim și Fluvial au derulat cursul Draft Survey. 
 
 
III. Activitatea de cercetare 
 

În cadrul Facultătii de Navigație și Transport Naval  activitatea de cercetare se desfășoară 
în cadrul centrului dezvoltat în acest scop. La evaluarea activitătii de cercetare desfășurată pentru 
anul 2020-2021, la nivelul Universitătii, cele trei departamente au obținut rezultatele arătate în 
tabelul următor: 

 

Departament Punctaj realizat Punctaj obligatoriu Îndeplinire 

Navigaţie 27056 9.880 DA 

Management în Transporturi 21007 6.760 DA 

Ştiinţe Fundamentale și Umaniste 32198 9.360 DA 

 
Cu referire la procesele educaționale, în anul universitar 2020-2021 au fost îndeplinite 
următoarele obiective strategice: 

 Evaluarea participării la ore a cadrelor didactice; 

 Corelarea programelor de studii la nivelul anilor I, II și III pentru o mai bună planificare a 
orelor de curs. 

 
 
 
Decan, 
Prof.univ.dr.ing. Costel STANCA 
 
 
 


