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Având în vedere prevederile art. 304(18) din Legea nr.1 a Educației Naționale 

și 
 

prevederile Cartei Universității Maritime din Constanța 
 
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
emite 

 
HOTĂRÂREA O.1.  din 22 martie 20191 

 
Art. 1. Consiliul de Aministraţie reunit în şedinţă statutară a luat în discuţie eliminarea din lista 

posturilor vacante scoase la concurs pentru semestrul II al anului universitar curent postul de mai jos: 

 

DEPARTAMENTUL: ŞTIINŢE INGINEREŞTI ÎN DOMENIUL MECANIC ŞI DE MEDIU 

Şef de lucrări, poziţia 19, disciplinele: Întreţinerea şi repararea navelor maritime în şantier. 

Release technology of submarine pipelines. Vibro-acoustic diagnosis of the off-shore oil and 

gas structure. 

 

La baza decizie a stat următoarea motivare: 

- postul respectiv era constituit preponderent din disciplinele studiate la 

programul de studii universitare de masterat  Inginerie avansată în Industria Offshore de 

Petrol și Gaze (Advanced  Engineering in the Oil and Gas Offshore Industry) cu predare 

exclusiv în  limba engleză;  

- programul de studii nu a avut un număr prea mare de candidaţi la sesiunea de 

admitere septembrie 2018 şi din acest motiv, cu ocazia evaluării programelor de master 

din anul 2019, universitatea doreşte reconfigurarea planului de învăţământ prin includerea 

de discipline noi, moderne, în pas cu tehnologiile de ultimă generaţie; 

-  pentru atragerea de mai mulţi studenţi interesaţi de acest domeniu al industriei 

off-shore, s-a decis, de asemenea internaţionalizarea programului de studii. 

În aceste condiţii s-a considerat că este mai prudent să se renunţe la scoaterea la concurs a postului 

mai sus menţionat până la evaluarea ARACIS din acest an universitar. 

S-a supus la vot. S-a aprobat în unanimitate de voturi. 

 

Art.2. Rectoratul va înainta Ministerului Educaţiei noua listă de posturi în vederea publicării în 

Monitorul Oficial. 

 

Art.3. Prezenta Hotărâre cu Anexele se difuzează la toate compartimentele universității prin 

https://owncloud.cmu-edu.eu/s/pTwNIJWLjDpE2Rv și https://cmu-edu.eu/hotarari-consiliu/ 
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1 exemplar original cu semnătură şi ştampilă la secretar şef universitate, sala P003 
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