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PROCES VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

din 16 ianuarie 2020 

O.1. Prelungirea calităţii de titular pentru prof. univ. dr. ing. Cornel PANAIT.  

Conf.dr.ing. Ion OMOCEA:  Informează că domnul Cornel Panait, titular pe postul de profesor 
universitar, în cadrul Universității Maritime din Constanța, Facultatea de Electromecanică 
Navală, Departamentul Științe Generale Inginerești, a depus dosarul cu numărul de înregistrare 
183/14.01.2020, pentru menținerea calității de titular pentru personalul care împlinește vârsta de 
65 de ani, în conformitate cu art. 289 (1) și (6) din Legea nr.1/2011 și discutat în cadrul ședinței 
consiliului de departament în data de 15.01.2020. În şedinţa Consiliului Facultăţii dosarul a fost 
avizat în unanimitate de voturi. Având în vedere îndeplinirea prevederilor Metodologiei pentru 
aprobarea menţinerii calităţii de titular în Universitatea Maritimă din Constanţa pentru personalul 
didactic care a împlinit vârsta de 65 de ani, art. 10, i-v, s-a supus la vot prelungirea calităţii de 
titular pentru prof. univ. dr. ing. Cornel PANAIT pentru anul universitar 2020-2021 . S-a aprobat 
în unanimitate de voturi. Hotărârea Consiliului de Administraţie se va înainta pentru 
validare Senatului. 
 

O.2. Organizarea sesiunii de examene 20 ianuarie-09 februarie 2020 şi a sesiunii de 

restanţe pentru studenţii aflaţi în prelungire de şcolaritate 17-22 februarie 2020.  

 În unanimitate de voturi s-a aprobat ca în sesiunea de restanţe din perioada 17-22 

februarie 2020, studenţii să poată susţine examenele restante aferente semestrului II de 

studii, indiferent de anul de studii din care provine restanţa, fără a achita taxă de re-

examinare. Se va achita taxa de 100 lei pentru re-examinare numai pentru examenele 

semestrului I, indiferent de anul de studii din care provine restanţa, examene care nu au 

fost susţinute sau promovate. 

 

O.3. Organizare program de studii universitare de licență Navigație și Transport maritim 

și fluvial în limba engleză – elaborare state funcții, plan de învățământ şi orar.  La data de 

20 ianuarie 2020 va începe programul de studii Navigație și Transport maritim și fluvial cu 

predare în limba engleză în regim modular. Primul modul va fi alcătuit din 3 discipline de studiu: 

Analiza matematică, Chimie şi Limba engleză. S-a supus la vot. S-a aprobat în unanimitate 

de voturi. Hotărârea Consiliului de Administraţie se va înainta pentru validare Senatului. 

 

O.4. Raport de activitate al Societății Antreprenoriale Studențești SAS  -  UMC. Raportul a 

fost prezentat de conf.dr.ing. Nicoleta Acomi. S-a supus la vot. S-a aprobat în unanimitate 

de voturi. Document ataşat la prezenta hotărâre.  

 

O.5. Pe baza analizei situaţiei taxelor de şcolarizare neachitate de studenţii înmatriculaţi la studii 

de masterat în anul I, an universitar 2019/2020, în regim cont propriu valutar, care nu au achitat 

complet taxa de şcolarizare s-a decis exmatricularea acestor studenţi. Ulterior exmatriculării, 

debitele neîncasate de la aceştia vor fi radiate din evidenţele contabile.  

Exmatricularea se va face pe baza deciziei Rectorului universităţii. (ataşat documente cu 

evidenţa taxelor din secretariatul de facultate şi documente cu evidenţa notificărilor pentru plata 

taxelor de studii de la serviciul Relaţii Internaţionale). 
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Se va proceda la exmatricularea studentului Militaru D. Alecsandru Florentin, care repetă anul 

IV de studii (2019/2020) pentru debite la taxa de şcolarizare pentru anul universitar precedent. 

Acesta a beneficiat de amânare a plăţii pentru anul anterior până la data de 21 octombrie 2019, 

iar pentru anul universitar curent până la data de 15 ianuarie 2020, termenele de plată au expirat, 

iar taxele nu au fost achitate. S-a supus la vot. S-a aprobat în unanimitate de voturi. (Ataşat 

referat întocmit de secretar facultate Mihaela Constantin). 

Diverse.  

D.1. În semestrul II al anului universitar curent se vor reprograma prin orar cursurile 

facultative la disciplina Securitate Cibernetică, astfel încât să poată participa la acestea 

cât mai mulţi studenţi interesaţi, studenţi care nu au avut posibilitatea să participe la 

aceste cursuri pe parcursul semestrului I. S-a supus la vot. S-a aprobat în unanimitate de 

voturi. Hotărârea Consiliului de Administraţie se va înainta pentru validare Senatului. 

D.2. În săptămâna 17-22 februarie se va organiza evaluarea pentru  activitatea de 

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

de Administraţie se va înainta pentru validare Senatului. 

D.3. Analiza cererii depuse de studentul Amzărescu Mihnea de scutire de taxa de 
şcolarizare pe perioada în care va fi plecat în mobilitate de studiu Erasmus . Studentul  
Amzărescu Mihnea înmatriculat la forma de învăţământ cu taxă care, în semestrul II al anului 
universitar curent va pleca într-o mobilitate de studiu Erasmus + la o universitate parteneră din 
străinătate,  a solicitat scutirea de taxa aferentă semestrului II de studii, având în vedere că 
mobilitatea durează întreg semestrul respectiv. 
Universitatea organizează activităţi preliminare plecării în mobilitate, precum şi, ulterior, la 
întoarcerea la studii şi , mai mult decât atât, la revenirea în universitate, studentul poate susţine 
eventualele examene de restanţă şi diferenţă în condiţiile în care nu a achitat taxa de şcolarizare. 
Astfel:  

- sunt analizate planurile de învăţământ din punct de vedere al compatibilităţii, pe fiecare 
an de studiu şi semestru 

- se analizează eligibilitatea studentului 
- se monitorizează activitatea studentului pe parcursul perioadei în care acesta este plecat 
- la încheierea perioadei de mobilitate se elaborează un Raport care este comunicat 

Consiliului facultăţii în vederea echivalării disciplinelor comune şi a stabilirii de examene 
de diferenţă care vor trebui susţinute pentru încheierea obligaţiilor de şcolaritate 

- se echivalează notele sau calificativele obţinute prin compararea sistemelor de notare 
- se echivalează numărul de credite ECTS obţinut 
- pe baza fişei de echivalare se introduc notele în sistemul de gestiune a şcolarităţii 
- la absolvire, în Suplimentul la diplomă se înscrie distinct acestă perioadă de mobilitate. 

Pe baza analizei situaţiei expuse, s-a decis amânarea plăţii taxei de şcolarizare până la obţinerea 
unui punct de vedere asupra legalităţii scutirii de taxa de şcolarizare pentru perioada de 
mobilitate Erasmus.  S-a supus la vot. S-a aprobat în unanimitate de voturi. 

RECTOR,                      SECRETAR ȘEF UNIVERSITATE, 

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

 



MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII  
UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA 

900663, CONSTANŢA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, ROMÂNIA 
Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740, 

E-mail: info@imc.ro, Web: www.cmu-edu.eu 

 
 
 
 

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 16 ianuarie 20201 

Art.1. Prelungirea calităţii de titular pentru prof. univ. dr. ing. Cornel PANAIT.  

Conf.dr.ing. Ion OMOCEA:  Informează că domnul Cornel Panait, titular pe postul de profesor 
universitar, în cadrul Universității Maritime din Constanța, Facultatea de Electromecanică 
Navală, Departamentul Științe Generale Inginerești, a depus dosarul cu numărul de înregistrare 
183/14.01.2020, pentru menținerea calității de titular pentru personalul care împlinește vârsta de 
65 de ani, în conformitate cu art. 289 (1) și (6) din Legea nr.1/2011 și discutat în cadrul ședinței 
consiliului de departament în data de 15.01.2020. În şedinţa Consiliului Facultăţii dosarul a fost 
avizat în unanimitate de voturi. Având în vedere îndeplinirea prevederilor Metodologiei pentru 
aprobarea menţinerii calităţii de titular în Universitatea Maritimă din Constanţa pentru personalul 
didactic care a împlinit vârsta de 65 de ani, art. 10, i-v, s-a supus la vot prelungirea calităţii de 
titular pentru prof. univ. dr. ing. Cornel PANAIT pentru anul universitar 2020-2021 . S-a aprobat 
în unanimitate de voturi.  
 
Art.2. Hotărârea Consiliului de Administraţie se va înainta pentru validare Senatului. 
 

Art.3. Prezenta Hotărâre 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.2.  din 16 ianuarie 20202 

Art.1.Organizarea sesiunii de examene 20 ianuarie-09 februarie 2020 şi a sesiunii de 

restanţe pentru studenţii aflaţi în prelungire de şcolaritate 17-22 februarie 2020.  

 În unanimitate de voturi s-a aprobat ca în sesiunea de restanţe din perioada 17-22 

februarie 2020, studenţii să poată susţine examenele restante aferente semestrului II de 

studii, indiferent de anul de studii din care provine restanţa, fără a achita taxă de re-

examinare. Se va achita taxa de 100 lei pentru re-examinare numai pentru examenele 

semestrului I, indiferent de anul de studii din care provine restanţa, examene care nu au 

fost susţinute sau promovate. 

 

Art.2. Prezenta Hotărâre 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.3.  din 16 ianuarie 20203 

 

Art.1. Organizare program de studii universitare de licență Navigație și Transport maritim 

și fluvial în limba engleză – elaborare state funcții, plan de învățământ şi orar.  La data de 

20 ianuarie 2020 va începe programul de studii Navigație și Transport maritim și fluvial cu 

predare în limba engleză în regim modular. Primul modul va fi alcătuit din 3 discipline de studiu: 

Analiza matematică, Chimie şi Limba engleză. S-a supus la vot. S-a aprobat în unanimitate 

de voturi.  

 

Art.2. Hotărârea Consiliului de Administraţie se va înainta pentru validare Senatului. 

 

Art.3. Prezenta Hotărâre 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.4.  din 16 ianuarie 20204 

 

Art.1.  Raport de activitate al Societății Antreprenoriale Studențești SAS  -  UMC. Raportul 

a fost prezentat de conf.dr.ing. Nicoleta Acomi. S-a supus la vot. S-a aprobat în 

unanimitate de voturi. Raportul este ataşat la prezenta hotărâre.  

 

Art.2. Hotărârea Consiliului de Administraţie se înaintează spre validare Senatului. 

 

Art.3. Prezenta Hotărâre 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.5.  din 16 ianuarie 20205 

 

Art.1.  Pe baza analizei situaţiei taxelor de şcolarizare neachitate de studenţii înmatriculaţi la 

studii de masterat în anul I, an universitar 2019/2020, în regim cont propriu valutar, care nu au 

achitat complet taxa de şcolarizare s-a decis exmatricularea acestor studenţi.  

Art.2. Exmatricularea se va face pe baza deciziei Rectorului universităţii. (ataşat documente cu 

evidenţa taxelor din secretariatul de facultate şi documente cu evidenţa notificărilor pentru plata 

taxelor de studii de la serviciul Relaţii Internaţionale). 

Art.3. Se va proceda la exmatricularea studentului Militaru D. Alecsandru Florentin, care repetă 

anul IV de studii (2019/2020) pentru debite la taxa de şcolarizare pentru anul universitar 

precedent. Acesta a beneficiat de amânare a plăţii pentru anul anterior până la data de 21 

octombrie 2019, iar pentru anul universitar curent până la data de 15 ianuarie 2020, termenele 

de plată au expirat, iar taxele nu au fost achitate. S-a supus la vot. S-a aprobat în unanimitate 

de voturi. (Ataşat referat întocmit de secretar facultate Mihaela Constantin). 

 

Art. 4.  Ulterior exmatriculării, debitele neîncasate vor fi radiate din evidenţele contabile. 

Art.5. Prezenta Hotărâre 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 D.1.  din 16 ianuarie 20206 

Art.1. În semestrul II al anului universitar curent se vor reprograma prin orar cursurile facultative 

la disciplina Securitate Cibernetică, astfel încât să poată participa la acestea cât mai mulţi 

studenţi interesaţi, studenţi care nu au avut posibilitatea să participe la aceste cursuri pe 

parcursul semestrului I, fiind programate prea târziu prin orar. S-a supus la vot. S-a aprobat în 

unanimitate de voturi. Hotărârea Consiliului de Administraţie se va înainta pentru validare 

Senatului. 

Art.2. Prezenta Hotărâre 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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MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII  
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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 D.2.  din 16 ianuarie 20207 

 

Art.1. În săptămâna 17-22 februarie se va organiza evaluarea pentru  activitatea de 

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

Art.2. Hotărârea Consiliului de Administraţie se va înainta pentru validare Senatului. 

Art.3. Prezenta Hotărâre 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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MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII  
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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 D.3.  din 16 ianuarie 20208 

Art.1. Analiza cererii depuse de studentul Amzărescu Mihnea de scutire de taxa de 

şcolarizare pe perioada în care va fi plecat în mobilitate de studiu Erasmus . 

Studentul  Amzărescu Mihnea înmatriculat la forma de învăţământ cu taxă care, în semestrul II 

al anului universitar curent va pleca într-o mobilitate de studiu Erasmus + la o universitate 

parteneră din străinătate, a solicitat scutirea de taxa aferentă semestrului II de studii, având în 

vedere că mobilitatea durează întreg semestrul respectiv. 

Universitatea organizează activităţi preliminare plecării în mobilitate, precum şi, ulterior, la 

întoarcerea la studii.  Mai mult decât atât, la revenirea în universitate, studentul poate susţine 

eventualele examene de restanţă şi diferenţă, în condiţiile în care acesta nu a achitat taxa de 

şcolarizare. 

Astfel:  

- sunt analizate planurile de învăţământ din punct de vedere al compatibilităţii, pe fiecare 

an de studiu şi semestru 

- se analizează eligibilitatea studentului 

- se monitorizează activitatea studentului pe parcursul perioadei în care acesta este plecat 

- la încheierea perioadei de mobilitate se elaborează un Raport care este comunicat 

Consiliului facultăţii în vederea echivalării disciplinelor comune şi a stabilirii de examene 

de diferenţă care vor trebui susţinute pentru încheierea obligaţiilor de şcolaritate 

- se echivalează notele sau calificativele obţinute prin compararea sistemelor de notare 

- se echivalează numărul de credite ECTS obţinut 

- pe baza fişei de echivalare se introduc notele în sistemul de gestiune a şcolarităţii 

- la absolvire, în Suplimentul la diplomă se înscrie distinct acestă perioadă de mobilitate. 

Pe baza analizei situaţiei expuse, s-a decis amânarea plăţii taxei de şcolarizare până la obţinerea 

unui punct de vedere asupra legalităţii scutirii de taxa de şcolarizare pentru perioada de 

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

Art.2. Prezenta Hotărâre 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      

                                                            
8 exemplar original cu semnătură şi ştampilă la secretar şef universitate, sala P003 
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