


In anul 2015 Universitatea Maritima a fost reacreditata de catre ARACIS cu gradul de 

“Incredere ridicata”. 

In anul 2015 Universitatea a reacreditat cele două specializări de licență organizate în 

limba romana: Navigație și transport maritim și fluvial și Electrotehnica care trebuiau evaluate 

periodic dupa 5 ani de organizare. In urma evaluării ARACIS capacitatea de școlarizare a celor 

două specializări s-a mentinut si gradul de acreditare obtinut a fost tot “Incredere”.  

In anul universitar 2015-2016 Universitatea are ca oferta educationala un număr de 11 

programe de studii de licență cu o capacitate de școlarizare de 1250 locuri, un număr de 12 

programe de studii de master cu o capacitate de școlarizare de 600 locuri și un program de studii 

doctorat cu frecvență cu 10 locuri în domeniul Inginerie mecanică, în consorțiu cu Școala 

doctorală de inginerie mecanică și mecatronică din cadrul Universității Politehnice din 

București. 

Ca in fiecare an a avut loc vizita de recertificare a companieie  Bureau Veritas pentru 

recertificare ISO 9001 și ISO 14001. Pe durata evaluării nu s-au constatat neconformități.  

 

INSTRUIREA TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ 

S-au acreditat cursurile pe  Complex de simulare ECDIS – Electronic Chart Display 

and Information System  asigurandu-se pregatirea studenţilor din punct de vedere  a 

cunoştinţelor, competenţelor şi experienţei în utilizarea hărţilor electronice pentru creşterea 

sigurantei navigatiei, conform cerintelor STCW (Standards of Training, Certification and 

Watchkeeping for Seafarers) Amendamentele de la Manila 2010. 

S-au acreditat cursurile pentru  Centrul de instruire in domeniul DP pentru derularea 

cursurilor de DP Induction şi DP Simulator. 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 1354/2007, 

privind criteriile minime pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii de educaţie, de formare 

profesională sau de perfecţionare pentru a organiza şi desfăşura forme de pregătire şi 

perfecţionare aprobate în vederea obţinerii şi menţinerii valabilităţii brevetelor şi certificatelor 

de capacitate a personalului navigant universitatea avizează anual cu Autoritatea Navală 

Română  toate programele de studii care conduc la obţinerea unui brevet sau certificat de 

capacitate: în anul 2015 s-au avizat programele de studii universitare de licenţă, zi şi frecvenţă 

redusă și  programele de studii pentru cursurile de promovare la nivel managerial punte şi 

maşină. 

Având în vedere cerinţele legale de instruirea şi certificarea personalului navigant 

maritim în conformitate cu prevederile Convenţiei STCW Universitatea mentine Protocolul cu 



Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale 

(CERONAV) pentru organizarea pachetelor de cursuri de siguranţă maritimă, necesare 

pentru obținerea carnetului de marinar și a brevetului de ofițer maritim aspirant. În 

prezent structura cursurilor este următoarea: 

BST - Program de pregătire de bază pentru siguranța maritimă  

- Prim ajutor medical;  

- Prevenirea şi lupta contra incendiilor;  

- Tehnici individuale de supravieţuire pe mare; 

- Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navelor; 

SSD - Familiarizare de Securitate 

 

STUDENȚI 

  În anul universitar 215/2016 conform datelor raportate pentru finanțare, sunt 

înmatriculați în universitate un număr de 5132 studenți, din care 706 studenți sunt înmatriculați 

pe locuri bugetate la toate cele trei cicluri. La studii de licență sunt  1988 studenți pe locuri cu 

taxă la forma cu frecvență, și 1502 la forma de învățământ cu frecvență redusă.  

La studii de masterat în cadrul celor 12 programe de studii sunt înmatriculați 711 

studenți, iar la studii de doctorat 25 studenți doctoranzi.  

 

BURSE 

Totalul studenţilor bursieri în anul universitar 2015/ 2016 este de 285, din care: 285 

studenţi români de la ciclul de licenţă, 34 studenţi străini bursieri ai statului român, 14 

doctoranzi români și străini. 

În acest an universitar s-au acordat și 62 burse ocazionale pentru îmbrăcăminte, iar 

universitatea sponsorizează un număr total de 57 studenți, prin scutirea totală de taxa de 

școlarizare. 

Toți studenții exmatriculați din motiv de neplata a taxei de scolarizare se pot 

reînmatricula începând cu anul universitar următor pe baza echivalării studiilor.  

  

MOBILITĂȚI ACADEMICE  

Activitatea Comisiei de orientare profesională a studenților constă în sprijinirea 

studenților U.M.C., absolvenților U.M.C. în vederea asigurării succesului profesional și 

academic. Printre activitatile desfasurate de aceasta comisie sunt si sprijin în luarea deciziilor 

pe parcursul studiilor, asistenţă la depunerea candidaturii pentru programul Erasmus, 



organizarea de workshop-uri, târguri de job, promovarea ofertei universitare în rândul elevilor 

din licee, recrutarea studenților şi plasarea lor în vederea practicii ambarcate, burselor speciale 

oferite de firme de crewing sau de profil, servicii de consilere educațională (pregătirea 

interviului de selecție, redactarea unui CV, redactarea scrisorii de intenție); 

Profesorii au ore de permanenţă la dispoziţia studenţilor şi personalizează îndrumarea la 

cererea studentului. Există îndrumători de an sau alte forme de asociere între un profesor şi un 

grup de studenţi.  

 

ABSOLVENȚI 

În urma evaluărilor interne şi externe, pe baza datelor disponibile la nivelul universităţii, 

facultăţilor şi departamentelor didactice, a rezultat că exista un procentaj de peste 70%  de 

absolventi angajati dupa finalizarea studiilor. Departamentul Brevetare promovare cursuri IMO 

are evidente permanent actualizate asupra efectuarii voiajelor de catre studentii universitatii 

determinand un procent de peste 70% de studenti care lucreaza in timpul facultatii. De obicei 

acesti studenti sunt apoi angajati prin firmele de crewing din Constanta astfel ca putem spune 

ca peste 70% dintre absolventi lucreaza in domeniul in care s-au pregatit.   

Procentul absolvenţilor de învăţământ nivel licenţă care doresc sa continue studiile cu 

un master la aceeaşi facultate sau în cadrul Universităţii Maritime din Constanta este ridicat, 

apropiindu-se la multe dintre facultăţi de 80%, ceea ce indică în acelaşi timp şi nivelul de 

satisfacţie al studenţilor în ceea ce priveşte serviciile educaţionale oferite de Universitate.  

 

ADMITERE 2016/2017 

Universitatea detine aplicatia de admitere centralizată la ciclul I de studii, în 

conformitate cu prevederile Procesului de la Bologna in care sunt monitorizate toate activitatile 

ce tin de admiterea studentilor, incepand de la inscriere, repartizarea dupa media de admitere, 

tiparirea listelor de studenti admisi/respinsi 

Universitatea Maritimă din Constanţa are propria sa politică de recrutare şi admitere a 

studenţilor, aplicată în mod transparent si riguros, pe principiul egalităţii şanselor tuturor 

candidaţilor, fără nici o discriminare. U.M.C. anunţă condiţiile şi domeniile de admitere, 

precum şi conţinutul programelor de studiu prin mijloace de popularizare în masă (promovare 

in licee din Constanta si alte orase cu traditie, campanie radio, presă scrisă, TV) şi de 

comunicare la distanţă (Internet). 



  Activitatea de popularizare a admiterii se derulează de la începutul fiecărui an 

calendaristic, oferta educaţională fiind popularizată prin intermediul inspectoratelor şcolare şi 

acţiunilor cadrelor didactice din U.M.C. în liceele din judeţ şi judeţele limitrofe.  

In perioada aprilie - mai ca in fiecare an, s-a organizat Targul ofertelor educational, 

editie la  care au participat toate specializarile Universitatii. O echipa a Universitatii cu persoane 

special desemnate răspund la toate întrebările elevilor si participa la targurile de oferte 

educationale organizate local in municipiul Constanta sau la targurile nationale si internationale 

cu informaţii despre programele de studiu oferite de catre Universitate.  

Pe site-ul universităţii viitorii candidaţi la universitate pot accesa meniul “preadmitere” 

unde se pot genera teste de matematica (http://campus.e-

shipping.ro/course/category.php?id=31 ). 

Comisia pentru probleme de invatamant pe universitate s-a ocupat de promovarea 

informaţiilor referitoare la admitere prin diverse mijloace.  S-au programat din timp si s-au 

efectuat vizite in liceele din oras si judete limitrofe si nu numai. In ultimul an s-a promovat 

oferta educationala si in judete cum ar fi: Galati , Buzau, Vrancea, Neamt, Dambovita, Brasov, 

Prahova. 

 

POLITICA IN DOMENIUL RESURSELOR UMANE 

S-a urmărit utilizarea raţională a resurselor umane şi a fondului de salarii, rezolvarea 

problemelor de muncă şi salarii, atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru personalul auxiliar 

didactic şi administrativ si prin aplicarea cu rezultate relevante, procedurile de evaluare a 

personalului didactic de către management, evaluare colegiala si evaluare de catre studenti. 

Principalele actiuni referitoare la resursa umană sunt urmatoarele: 

-îmbunătăţirea comunicării şi colaborarii, bazate pe recunoaşterea performanţelor 

profesionale, respect şi sprijin în dezvoltarea unor noi direcţii de cercetare sau educaţionale la 

nivel naţional şi internaţional; 

-diseminarea şi sprijinirea excelenţei academice, prin recompensare salarială şi 

nonsalarială; 

-sprijinirea mobilităţii cadrelor didactice şi a tinerilor doctoranzi cu rezultate deosebite; 

-atragerea pentru cariera didactică şi de cercetare a celor mai performanţi tineri 

(masteranzi şi doctoranzi); 

-participarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic la programe de formare 

continuă; 

http://campus.e-shipping.ro/course/category.php?id=31
http://campus.e-shipping.ro/course/category.php?id=31


-reţinerea în Universitate a tinerilor valoroşi cu rezultate deosebite în cercetarea 

ştiinţifică şi cu aptitudini pentru activitatea didactică; 

La 1 octombrie 2016 Universitatea Maritimă avea un numar de 318 angajați dintre care 

109 cadre didactice titulare si 109 membri ai personalului didactic auxiliar şi nedidactic. O parte 

din posturile vacante sunt acoperite cu cadre didactice associate. 

Implicați în activitatea didactică sunt și un numar de 7 studenții doctoranzi (nu sunt 

luați în considerare în tabelul cu structura personalului didactic la categoria cadrelor didactice 

titulare). 

 

POSTURI 

DIDACTI

CE  

 

 2010/201

1 

2011/201

2 

2012/201

3 

2013/201

4 

2014/201

5 

2015/201

6 

total 204 249 228 251 206 213 

Ocupat 

numar 

97 99 103 106 105 107 

%    47,54     39,75    45,17    42,23    50,97 50,23 

profesor total 19 35 30 24 25 28 

ocupat 15 13 12 14 15 16 

conferenti

ar 

total 39 41 42 55 49 51 

ocupat 14 14 16 23 22 25 

Sef lucrari total 98 107 90 110 98 105 

ocupat 39 43 47 43 48 50 

asistent total 38 66 66 62 34 29 

ocupat 20 29 28 26 20 16 

 

 

ACTIVITATEA DE CERCETARE STIINTIFICA SI FINANTAREA 

SPECIFICA 

FINANTAREA CERCETARII 

 

Bilanţul activităţii de publicare pentru perioada 2012-2016 este prezentat în tabelul urmator 

 

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

cumulat 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 

5 8 4 1   

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

Science) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2 2 2 1   

Lucrări publicate în volume ale conferinţelor indexate (ISI Proceedings) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

79 40 17 23   

Articole publicate în reviste indexate BDI (CNCSIS) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

83 55 80 84 80 84 

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

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

26 22 20 7   

Capitole de carte publicate la edituri internaţionale 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

5 5 1 0   

 

 

Situaţia principalilor indicatori economico - financiari pentru Cercetare realizaţi de Universitatea 

Maritimă  din Constanţa la finele trimestrului IV 2015 se prezintă astfel: 

 

Denumirea indicatorilor Credite 

bugetare 

definitive 

Incasari 

realizate 

Plăţi 

efectuate 

Cheltuieli 

efective 

Venituri totale: 14,641,924 5,916,658 5,155,637 4,453,172 

Venituri din activitatea de cercetare   

ştiintifică  

500,000 25,807 23,507 35,741 

Subvenții de la bugetul de stat 562,606 726,570 545,488 320,485 

Sume primite de la UE/ alți donatori 

și prefinanțări 

12,002,205 2,742,525 2,011,078 1,204,254 

Sume primite din contribuția C.E. 1,577,113 2,421,756 2,575,564 2,892,692 



                     

Conform capitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificaţiei funcţionale, plăţile efectuate și 

cheltuielile efective aferente Cercetarii se prezintă astfel:  

 

Denumirea indicatorilor Plăţi 

efectuate 

   

TOTAL CHELTUIELI ( 01 +  70 + 

79 + 84 ) 

5,155,637    

Cheltuieli curente ( 10 + 20 + 30 + 40 

+ 50 + 51 + 55 + 57 + 59 ) 

5,155,637    

Titlul     I.     Cheltuieli de personal 1,472,762    

Titlul    II.     Bunuri si servicii 601,331    

Titlul   IV      Subvenții     

Titlul   VIII.  Programe din Fondul 

Social European 

0    

Titlul   IX.    Asistenţă socială - 

Ajutoare sociale 

0    

Titlul    X.    Alte cheltuieli - Burse 2,975,460    

Titlul   XII.   Active nefinanciare   106,084    

Contribuția Comunității Europene 0    

   

 

  

            In anul 2015 Universitatea Maritima din Constanta are in derulare 2 proiecte de tip 

POSDRU unul ca lider de parteneriat si unul benficiar.Deasemenea Universitatea Maritima are in 

derulare prin intermediul institutiilor de credit parteneriate cu Bulgaria, proiect Tempus si 

Erasmus. 

     

     

Denumirea indicatorilor Incasari realizate 

TOTAL 5,916,658 

POSDRU/156/1.2/G/141534 1,253,789 

POSDRU/161/2.1/G/138303 30,741 



POSDRU/87/1.3/S/62647 2,004,885 

POSDRU//107/1.5/S/76909 18,379 

POSDRU/57/1.3/S/17884 7,387 

POSDRU/88/1.5/S/60203 12,898 

POSDRU/56/1.2/S/31541 3,200 

POSDRU/6.1.5/S/19 68,910 

POSDRU/6.1.5/S/16 68,905 

CAPACITATI CRT. 771 5,107 

CAPACITATI F 09/30.06.2014 20,700 

ERASMUS PLUS 27,216 

Proiect "IUCRISKMAN" 159,264 

Proiect  Romania Bulgaria Cross Border 286,092 

ERASMUS 1,757,332 

FY IAMU 2015 139,060 

Proiect TEMPUS 52,792 

 

 

FINANȚAREA UNIVERSITĂȚII  

 Bugetul de venituri si cheltuieli, aprobat pentru anul 2015, a cuprins resursele necesare  

finanţării activităţii de baza şi cercetarii, activitatii sociale şi activităţilor aferente programelor  

finanţate din fonduri externe nerambursabile. 

Veniturile au fost fundamentate pe baza: 

 -Numărului de studenţi, masteranzi şi doctoranzi, pe ani de studiu şi facultăţi; 

 -Nivelului taxelor de şcolarizare aprobate pe anul universitar 2014-2015; 

 -Nivelului finanţării de baza pe student echivalent; 

 -Contractelor de închiriere cu agenţii economici pentru spaţiile disponibile din UMC; 

 -Soldului disponibilităţilor băneşti din anii precedenţi. 

Cheltuielile au fost fundamentate având în vedere: 

 -Numărul de posturi ocupate; 

 -Fondul total de salarii; 

 -Consumurile de utilităţi; 



 -Fondurile alocate  pentru achiziţia de materiale, obiecte de inventar şi mijloace fixe, 

precum şi propunerile de achiziţii cuprinse în planul anual al achiziţiilor publice; 

 -Baza materială compusă din spatiile de învăţământ, cămine- cantină, echipamentele şi  

aparatura necesara procesului didactic şi de cercetare. 

 Periodic s-a analizat executia bugetului de venituri şi cheltuieli, luându-se măsurile 

necesare atât pentru rectificările cerute de execuţia curentă, cât şi pentru îmbunătăţirea realizării 

de venituri în vederea asigurării fluxurilor de cheltuieli. 

 Execuţia bugetară a anului 2015 s-a realizat cu încadrarea cheltuielilor efectuate în 

creditele bugetare aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, iar execuţia bugetară a acestora 

s-a făcut prin parcurgerea celor 4 faze: angajarea, lichidarea , ordonanţarea şi plata cheltuielilor. 

 

Situaţia principalilor indicatori economico -financiari realizaţi de Universitatea 

Maritimă din Constanţa la finele trimestrului IV 2015 se prezintă astfel: 

 

Denumirea 

indicatorilor*) 
Cod 

Credite  

bugetare 

definitive 

Angajamente 

legale 

Plăţi 

efectuate 

Cheltuieli 

efective 

A B 4 5 6 8 

Cheltuieli totale, din 

care: 
65.10.06 49.677.153 30.202.893 27.980.218 27.883.383 

Cheltuieli pentru 

activitatea de bază: 
  30.872.674 21.716.258 19.493.583 20.685.427 

Cheltuieli din venituri 

proprii 
33.10.05 25.491.720 16.915.969 14.693.294 15.862.769 

Cheltuieli pentru 

finanţarea de bază 
42.10.38 5.377.606 4.796.941 4.796.941 4.819.310 

Cheltuieli din 

organizarea de cursuri 

de  calificare 

33.10.17         

Cheltuieli pentru 

microproducţie 
33.10.16         

Donaţii şi sponsorizări 37.10.01 3,348 3,348 3,348 3,348 



Cheltuieli pentru 

activitatea de cercetare 

ştiinţifică, proiectare, 

consultanță și 

expertiză 

33.10.20 500.000 23.507 23.507 35.741 

Alocaţii de la bugetul 

de stat cu destinație 

specială, din care: 

42.10.38 3.162.555 2.389.676 2.389.676 1.937.477 

Cheltuieli pentru 

reparaţii capitale 
71.03         

Cheltuieli pentru cămine 

şi cantine 
42.38 328.953 317.580 317.580 332.539 

Cheltuieli pentru dotări 

si alte investiţii 
71.01        

Cheltuieli pentru burse 59.01 766.397 760.927 760.927 751.974 

Cheltuieli pentru alte 

forme de protecţie 

socială 

57.02.02 45.205 6.482 6.482 6.445 

Cheltuieli pentru 

realizarea unor obiective 

de investiţii 

71.01 2.022.000 1.304.687 1.304.687 846.519 

Cheltuieli pentru 

cămine si cantine 
33.10.14 1.000.000 941.322 941.322 807.307 

Subvenții de la bugetul 

de stat 
42.00 562.606 545.488 545.488 320.485 

Subvenții de la bugetul 

de stat ( cofinanțare și 

TVA aferentă 

proiectelor finanțate din 

fonduri structurale ) 

42.00.39 562.606 545.488 545.488 320.485 

Sume primite de la 

UE/alți donatori și 

prefinanțări 

45.10 12.002.205 2.011.078 2.011.078 1.204.254 



 - Fondul European de 

Dezvoltare Regională 
45.10.01.10         

 - Fondul Social 

European 
45.10.02.10 12.002.205 2.011.078 2.011.078 1.204.254 

Sume primite din 

contribuția 

Comunității Europene 

45.16 1.577.113 2.575.564 2.575.564 2.892.692 

  

Plati totale in suma de 27.980.218 lei, deschideri in suma de 43.315.967 lei, credite 

bugetare anuale 49.677.153 lei ceea ce inseamna ca 89.72 % din creditele anuale au fost utilizate 

la nivelul institutiei. 

 În perioada 01.01.2015 –31.12.2015 plăţile efectuate au fost în valoare de 27.980.218 

lei, iar cheltuielile au fost în valoare de 27.883.383 lei. 

 Conform capitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificaţiei funcţionale, plăţile  

efectuate și cheltuielile efective se prezintă astfel:  

 

Denumirea indicatorilor Plăţi efectuate Cheltuieli efective 

TOTAL CHELTUIELI ( 01 

+  70 + 79 + 84 ) 
27.980.218 27.883.383 

Cheltuieli curente ( 10 + 20 + 

30 + 40 + 50 + 51 + 55 + 57 + 

59 ) 

26.546.181 25.964.655 

Titlul     I.     Cheltuieli de 

personal 
17.802.550 18.355.668 

Titlul    II.     Bunuri si servicii 5.000.762 3.875.108 

Titlul   IV      Subvenții    

Titlul   VIII.  Programe din 

Fondul Social European 
0  

Titlul   IX.    Asistenţă socială 

- Ajutoare sociale 
6.482 6.445 

Titlul    X.    Alte cheltuieli - 

Burse 
3.736.387 3.727.434 



Titlul   XII.   Active 

nefinanciare   
1.434.037 1.918.728 

Contribuția Comunității 

Europene 
0 

 

 

 

 Incasarile realizate la 31.12.2015 in suma totala de 35.308.270 lei sunt structurate astfel: 

 

Denumirea indicatorilor Incasari 

realizate 

-lei- 

Venituri totale: 35.308.270 

Venituri proprii, din care: 24.917.266 

-   sume primite de la M.E.N. drept finanțare de bază 5.377.606 

-  venituri proprii din taxe și activități desfășurate de 

instituția de învatamant superior 
19.512.957 

- venituri din organizarea de cursuri de calificare, conversie 

profesională, specializări și perfecționări 
 

-   venituri din microproducție  

- venituri din dobanzi 1.124 

- venituri din concesiuni si inchirieri 22.231 

- donatii si sponsorizari 3.348 

Venituri din activitatea de cercetare ştiinţifică 25.807 

Alocaţii de la bugetul de stat cu destinaţie specială,  

din care: 
3.162.555 

- subvenţii pentru cămine si cantine 328.953 

- dotări si alte investiţii  2.022.000 

- burse 766.397 

- alte forme de protecţie socială a studenţilor 45.205 

- sume alocate pentru realizarea unor obiective de investiţii  

Venituri proprii ale căminelor si cantinelor 1.311.791 

Proiecte cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile ( FEN ) postaderare 
3.469.095 



Alte facilitati si instrumente postaderare 2.421.756 
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mii lei RON

0 1 2 3 4 5

C.ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII  -         TOTAL 3,000.00 2,022.00 8.00 38.00

I.Achiziții de imobile

II.Dotări independente-Total

din care: 3,000.00 1,649.00 8.00 38.00

1.Dotari din venituri proprii 3000,00

2.Dotari din cercetare 8,00

3.Dotari din fd. speciale 38,00

III.Consolidări imobile-Total

IV.Reabilitare imobile-TOTAL

   din care:
286,00

1. Lucrări de hidroizolație  acoperis, Sală de sport şi 

anexe -  CSU NEPTUN (Hidrotehnica), B-dul Aurel 

Vlaicu, nr. 123 la Universitatea Maritimă din Constanța 

73,00

 2. Lucrari  privind respectarea normativelor de 

siguranță la foc a construcțiilor
213.00

    2.1. Lucrari de instalare senzori liniari de fum 

(conform  normative siguranța la foc)
60,00

    2.2.Lucrări de închidere a suprafetelor vitrate cu 

materiale rezistente  la foc (conform  normative 

siguranța la foc)

50,00

     2.3. Lucrari de  reparatii tamplarie 12,00

   2.4.Lucrări instalare hidranti exteriori 60,00
   2.5. Lucrări de realizare  iluminat de siguranță 31,00

V.Cheltuieli de proiectare pentru eleborarea studiilor 

de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitate aferente 

obiectivului

0.00

VI. Alte cheltuieli de natura investițiilor 87,00

Servicii de proiectare privind întocmirea de relevee 

și memorii tehnice: arhitectură, instalații electrice, 

sanitare, termice și stins incendiu; Scenariu de 

Securitate la incendiu; Raport expertiză tehnică de 

calitate privind cerința ”Siguranța la foc” și referat 

privind cerința ”Siguranța la foc”

87,00

Cercetare(alte 

fonduri)

Fond sp. 

(nerambursabile

L I S T A

Cheltuieli de investiții defalcată pe surse de finantare

anul 2015

Nominalizarea achizitiilor de 

bunuri si altor cheltuieli de 

investiții

U

/

M

Venituri 

proprii

Alocatii 

bugetare



     LISTA 

Poziţiei „alte cheltuieli” defalcate pe categorii de bunuri 

pentru Universitatea Maritimă din Constanţa finanţată din din BUGETUL DE STAT 

pe anul 2015 

Nr. 

Crt. 

Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor 

cheltuieli de investiţii 

U/

M 

Cant. Valoare 

-RON- 

0 1 2 3         4                                  

1 Upgrade software pentru sistemul Complex de 

Simulare DP2-K-POS incluzând și servicii de 

mentenanță pentru Complex de Simulare DP2-K-

POS - AN 1 CONTRACT 

buc 1 163.300 

2 Upgrade software pentru sistemele Simulator 

Compartiment Mașină (MC90V Kongsberg ERS) 

și Simulator de mărfuri lichide (Neptune and 

desktop Cargo Simulator - Kongsberg) incluzând și 

servicii de mentenanță pentru sistemele Simulator 

Compartiment Mașină (MC90V Kongsberg ERS) 

și Simulator de mărfuri lichide (Neptune and 

desktop Cargo Simulator - Kongsberg) - AN 1 

CONTRACT 

buc 1 233.680 

3 Ansamblu de masurare a tensiunilor remanente buc 1 74.710 

4 Upgrade și suport tehnic pentru Licență academică 

“ANSYS Academic Research Mechanical and 

CFD (5 tasks)” 

buc 1 27.600 

5 Licență MATLAB, versiunea Classroom 

Academic License (Student use in laboratories), 

pentru un nr. de 17 calculatoare 

buc 17 5.900 

6 Software Signal Processing  pentru Licență 

MATLAB, pentru un nr. de 10 calculatoare 

buc 10 1.200 

7 Software Digital Signal Processing  pentru Licență 

MATLAB, pentru un nr. de 10 calculatoare 

buc 10 1.200 

8 Software RF  pentru Licență MATLAB, pentru un 

nr. de 10 calculatoare 

buc 10 1.200 



9 Software Communications  pentru Licență 

MATLAB, pentru un nr. de 10 calculatoare 

buc 10 1.200 

10 Software Matlab Compiler pentru Licență 

MATLAB, pentru un nr. de 10 calculatoare 

buc 10 3.600 

11 Upgrade software pentru Simulatoarele de 

navigaţie tip Transas (Simulatorul de Navigație tip 

NT Pro 5000  și Complexul de simulare de 

Navigație tip NT Pro ECDIS) și servicii de 

mentenanță pentru acestea - AN 1 CONTRACT  

buc 1 140.000 

12 DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent 

- 1 Year(s) 

buc 172 52.760 

13 ExchgSvrStd ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

AP- 1 Year(s) 

buc 1 355 

14 SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic E 1Y 

Acdmc AP CoreLic- 1 Year(s) 

buc 2 3.560 

15 WinSvrStd ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 

AP 2Proc- 1 Year(s) 

buc 5 1.350 

16 Calculator buc 32 145.500 

17 Unitate de calculator buc 12 53.400 

18 Videoproiector buc 1 3.475 

19 Multifunctional A3 color buc 2 33.980 

20 Multifunctional A3 monocrom buc 1 5.210 

21 Extindere Simulator NTPRO ECDIS 

CLASSROOM cu 15 posturi de lucru 

buc 1 137.770 

22 Container Laborator Tensiuni Înalte buc 1 167.200 

23 Sursa alimentare buc 1 8.550 

 TOTAL GENERAL   1.266.700 

 

LISTA 

Poziţiei „alte cheltuieli” defalcate pe categorii de bunuri 

pentru Universitatea Maritimă din Constanţa finanţată din CERCETARE (ALTE 

FONDURI) pe anul 2015 

 



Nr. 

Crt 

Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor 

cheltuieli de investiţii 

U/M Cant. Valoare 

-RON- 

0 1 2 3         4                                  

A Proiect “Creation of Interuniversity Centre 

for Risk Management and Assessment for 

prevention of ecological and technological 

risks in the Black Sea acronim 

IUCRISKMAN” 

   

1 Licenta Microsoft Windows Professional 8.1  buc 7 5.050 

2 Videoproiector buc 1 2.720 

3 Licenta Microsoft Windows Professional 8.1 buc 3 2.118 

 TOTAL A   9.888 

 

LISTA 

Poziţiei „alte cheltuieli” defalcate pe categorii de bunuri pentru Universitatea Maritimă 

din Constanţa finanţată din FONDURI SPECIALE (Fonduri externe nerambursabile) 

pe anul 2015 

Nr. 

Crt. 

Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de 

investiţii 

U/M Cant. Valoare 

-RON- 

0 1 2 3         4                                  

A Proiect “Creșterea calității în învățământul superior de 

marină prin îmbunătățirea programelor de studii conform 

convenției internaționale STCW (Standards of Training, 

Certification and Watchkeeping for Seafarers), cu 

amendamentele de la Manila, în vederea corelării 

competențelor absolvenților cu nevoile angajatorilor pieței 

mondiale a muncii”- POSDRU/156/1.2/G/141534 

   

1 Unitate PC  + Monitor  + Microsoft Windows 7 Home 

Premium  +  casti control volum 

buc 1 2.589 

2 Licență soft ECDIS, Radar La Coruna 5000 buc 1 4.463 

3 Licență soft ECDIS, Constantza 5000  buc 1 4.463 

4 Licență soft ECDIS, Huston-Texas 500 buc 1 4.463 

5 Licență soft ECDIS, Marseille 2 5000 buc 1 4.463 



6 Licență soft ECDIS, Bulk Carrier 8 buc 1 4.463 

7 Licență soft ECDIS, Passenger ferry 3 buc 1 4.463 

8 Licență soft ECDIS, River Sea Ship 7 buc 1 4.463 

9 Licență soft ECDIS, Coastal Tanker 1 buc 1 4.463 

TOTAL A 38.293 

TOTAL GENERAL 38.293 

LISTA 

Poziţiei „alte cheltuieli” defalcate pe categorii de bunuri 

pentru Universitatea Maritimă din Constanţa finanţată din VENITURI PROPRII 

pe anul 2015 

Nr. 

Crt. 

Nominalizarea achiziţiilor de 

bunuri şi a altor cheltuieli de 

investiţii 

U/M Cant. Valoare 

-RON- 

0 1 2 3         4

1 Licenţă OCTOPUS –Office 6 buc 1 2.361 

2 Extindere sistem de securitate 

caserie Camin Baza Nautica 

buc 1 2.441 

3 Sistem de securitate caserie 

Camin Far 3 

buc 1 3.027 

4 Modernizare Stand 

Termotehnică 

buc 1 15.438 

TOTAL GENERAL 23.267 

Rector, 

Prof.univ.dr.ing. Ciucur Violeta Vali 

11 martie 2016   


