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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.1.1.  din 24 mai 20191 
 

Art. 1. Pe baza adresei MEN nr. 889/15.05.2019, prin care se comunică numărul de locuri/granturi de 

studii pentru studiile universiatre de licenţă, master, doctor finanţate de la bugetul de stat în anul 

universitar 2019/2020, se repartizează cifra de şcolarizare la studiile de licenţă  şi master, după cum 

urmează: 

 

Nr  

crt. 

Programul de studii  

universitare de licență (locația geografică de desfășurare și 
limba de predare) 1) 

Capacitatea de 
școlarizare  

(numărul 

maxim de 
studenți care 

pot fi 

școlarizați) 

Cifra de școlarizare  

pentru studii finanțate  

de la bugetul de stat  

Cifra de 
școlarizare  

pentru studii 

cu taxă  

1 2 3 4 

1 
Navigaţie şi transport maritim şi fluvial, Constanța, 
limba română 

225 22  1    5 197 

2 
Navigaţie şi transport maritim şi fluvial;Constanța, 
limba română, IFR 

125         125 

3 
Navigaţie şi transport maritim şi fluvial,Constanța,  
limba engleză,  

100         100 

4 Electromecanică navală,Constanța, limba română 200 18 1     5 176 

5 
Electromecanică navală,Constanța, limba română, 
IFR 

125         125 

6 
Electromecanică navală, Constanța,  limba engleză, 

100         100 

7 
Electrotehnică,Constanța, limba română 

100 16      5 79 

8 
Electrotehnică, Constanța, limba română, IFR 

100         100 

9 
Inginerie economică în domeniul 
transporturilor,Constanța, limba română 60 19       41 

10 
Ingineria şi protecţia mediului în industrie, Constanța, 
limba română 60 10   10 5  35 

11 
Tehnologii și sisteme de telecomunicație, Constanța, 
limba română 50 18   10   22 

TOTAL   1245 103 2 20 20 1100 

        

 

1) romani bugetati 

      

 

2) rromi 

      

 

3) domenii prioritare 

      

 

4) absolventi licee din mediul rural 

       

                                                 
1 exemplar original cu semnătură şi ştampilă la secretar şef universitate, sala P003 
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Nr  
crt. 

Programul de studii  
universitare de master (locația geografică de 

desfășurare și limba de predare)  

Capacitate 
de 

școlarizare  

Finantare 
buget  

Rromi 

Domenii 
prioritare 

 Studii cu 
taxă  

1 

Inginerie navală şi navigaţie-Inginerie şi 
management în domeniul maritim şi portuar, 
Constanța, limba română 

50 6 1 
 

44 

2 
Inginerie navală şi navigaţie-Transport 
maritim,Constanța, limba română 

50 6  
 

44 

3 
Inginerie electrică- Tehnici avansate de inginerie 
electromecanică,Constanța, limba română 

50 8  
 

42 

4 
Inginerie electrică- Sisteme electrice avansate, 
Constanța, limba română 

50 7  
 

43 

5 

Inginerie marină şi navigaţie-Concepte moderne 
de inginerie mecanică navală,Constanța, limba 
română 

50 7 1 
 

42 

6 

Inginerie navală şi navigaţie- Inginerie și 
management în operarea terminalelor și navelor 
maritime, Constanța, limba română 

50 6  
 

44 

7 

Inginerie navală şi navigaţie- Inginerie și 
management în  transport maritim și multimodal, 
Constanța, limba română 

50 6  
 

44 

8 

Inginerie navală şi navigaţie- Tehnologii şi 
management în  Industria Offshore de Petrol și 
Gaze (Offshore oil and gas technology and 
management), Constanța, limba engleză 

50 5  
 

45 

9 

 Inginerie navală şi navigaţie- Inginerie avansată 
în Industria Offshore de Petrol și Gaze 
(Advanced  Engineering in the Oil and Gas 
Offshore Industry), Constanța, limba engleză 

50 6  
 

44 

10 
Inginerie și management- Management şi 
logistică în transporturi ,Constanța, limba română 

50 
 

 
 

50 

11 
Inginerie navală şi navigaţie- Managementul 
sistemelor integrate de transport 

50 7  
 

43 

12 

 Ingineria și protecția mediului -Ingineria și 
protecția mediului în industrie, Constanța, limba 
română 

50 6  11 33 

13 

Inginerie electronică, telecomunicații și sisteme 
informatice- Circuite și sisteme integrate de 
comunicații,Constanța, limba română 

50 5  12 33 

14 

Inginerie navală şi navigaţie_ Inginerie navală şi 
navigaţie-Inginerie marină (în limba engleză-
Marine Engineering) 

75 
 

 
 

75 

15 

Inginerie electronică, telecomunicații și sisteme 
informatice- Circuite și sisteme integrate de 
comunicații,Constanța, limba engleză 

In curs de 
acreditare 

    

16 Cyber Security 

In curs de 
acreditare 

    

   
75 2 23 

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

Art.2. 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/ 

 
RECTOR,                      SECRETAR ȘEF UNIVERSITATE, 

Prof. univ. dr. ing. Cornel PANAIT                                  Edith PĂDINEANU      
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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.1.2.  din 24 mai 20192 

 
Art.1. S-a propus  păstrarea cuantumului actual al taxelor de şcolarizare, cu excepţia taxei de studiu 

de la masterat care va fi de 2400 lei pe semestru. S-a supus la vot. S-a aprobat în unanimitate de 

voturi.  

Taxe de studiu: 

Navigatie si transport maritim si fluvial I 3600 

Inginerie economica in domeniul transporturilor I 3400 

Electromecanica navala / Electrotehnica I 3600 

Navigatie si transport maritim si fluvial - lb. engleza I 4500 

Electromecanica navala  - lb engleza I 4500 

Tehnologii si sisteme de telecomunicatii I 3600 

Ingineria şi protecţia mediului în industrie I 3400 

Studii licenţă, master CPV I 2800 EUR/an 

Studii universitare de doctorat pentru cetățeni români,UE I 8000/an 

Studii universitare de doctorat pentru cetățeni strâini terțe,UE I 2900 EUR/an 

Studii universitare de masterat toate specializarile I 2400 / semestru 

Modul managerial ofițer punte / ofițer mecanic maritim 
 

4500 

Alte taxe: 

ADMITERE  

Inscriere anul I       150 

Inscriere anul I, masterat     200 

Inmatriculare licenţă 
  

  50 

Inmatriculare masterat    100 

Reinmatriculare       100 

Examen competenta lingvistica     150 

DIVERSE  
 

Echivalare studii       300 

Examen de diferenta       150 

Examen de Diplomă       500 

Examen de Diplomă – repetare 
  

700 

Examen Diplomă/master CPV   280 EUR 

 

 

Art.2. 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/ 

 
RECTOR,                      SECRETAR ȘEF UNIVERSITATE, 

Prof. univ. dr. ing. Cornel PANAIT                                  Edith PĂDINEANU      

                                                 
2 exemplar original cu semnătură şi ştampilă la secretar şef universitate, sala P003 
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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.1.3.  din 24 mai 20193 
 

Art.1. Aprobarea Metodologiei de admitere la programul de masterat Circuite şi sisteme 

integrate de comunicaţii: media finală de admitere se calculează ca medie aritmetică dintre media 

examenului de Diplomă şi nota obţinută la interviu. 

Calendarul de desfăşurare al examenului de admitere : 

-înscriere 8-17 iulie 2019 

- Interviu 18 iulie 2019 

Referate Director de Departament Electronică şi telecomunicaţii ataşate.               

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

 

Art.2. 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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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.2.  din 24 mai 20194 
 

Art.1. Organizarea sesiunii de disertaţie în perioada 10-13 iunie 2019 pentru programele de 
masterat în limba engleză. 
În baza cererii formulate de un număr de 25 studenţi masteranzi înmatriculaţi la studii în regim cont 

propriu valutar, la programele Offshore oil and gas technology and management şi Advanced  

Engineering in the Oil and Gas Offshore Industry se analizează posibilitatea programării unei sesiuni 

de examene şi restanţe în perioada 3-9 iunie 2019, cu organizarea unei sesiuni de disertaţie în 

perioada 10-13 iunie 2019. Studenţii au solicitat acest lucru pentru a se putea înscrie în programul 

Work and Travel care le va permite achitarea taxelor de studiu restante. 

 

Pe baza promovării examenul de finalizare a studiilor, Biroul acte studii va proceda la întocmirea 

Diplomelor şi a Suplimentelor la Diplomă care nu vor fi eliberate decât după achitarea tuturor taxelor : 

taxa de şcolarizare 2800EUR/an la care se adaugă încă 280 EUR, taxă pentru susţinerea disertaţiei. 

 

Lista studenţilor restanţieri la plata taxei de şcolarizare este ataşată la prezenta hotărâre. 

 

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

 

Art.2. 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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