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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 8 ianuarie 20201 

Art.1. Prof.univ.dr.ing. Cornel Panait, Rectorul Universităţii a informat Consiliul de Administraţie 
că manifestările prilejuite de Zilele Universității se vor desfășura în perioada 6-7 februarie 2020 
pentru a marca împlinirea a 30 de ani de la înființarea UMC. Acestea vor reuni reprezentanți ai 
comunității academice, studenți, angajați, precum și colaboratori interni și externi ai universității. 
Totodată, universitatea va găzdui Sesiunea de Comunicări Științifice cu tema Impactul înființării 
Universității Maritime din Constanța asupra pieței de shipping din România. Numărul estimat de 
participanți este de 250, iar valoarea estimată a cheltuielilor se ridică la aproximativ 70.000 lei. 
Manifestările se vor derula conform următorului program: 

JOI, 6 FEBRUARIE 2020, Sediul UMC, Aula Gavrilă Rican 
14.00 – Sosirea invitaților 
14.30 – Mesajul Rectorului 
15.00 - Ceremonia de aniversare a 30 de ani de la înființarea universității 
15.30 - Sesiunea de comunicări științifice cu tema Impactul înființării Universității  
 Maritime din Constanța asupra pieței de shipping din România.  

Prezentare Director General ANR   
Prezentare Director General CERONAV 
Prezentare Director General CN APM CT 
Prezentare Președinte Asociația Companiilor de Crewing din România  

 18.00 – Program organizat de Liga Studenților UMC 
VINERI, 7 FEBRUARIE 
18.00 – Cina festivă. 

S-a supus la vot achiziționarea serviciilor de organizare evenimente în valoare de 70.000 
lei. 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      

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

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 8 ianuarie 20202 

Art.1.  Prof.univ.dr.ing. Cornel Panait, Rectorul Universităţii a informat Consiliul de Administraţie 

că s-au primit planurile pentru construcţia din cadrul Proiectul „Extindere, reabilitare, 

modernizare şi echipare infrastructură educaţională universitară Corp B- Baza nautică SLM”. Se 

propune să se transmită spre consultare fiecărei structuri din universitate un set de planuri pentru 

a analiza oportunitatea de a aloca aceste spaţii fie cadrelor didactice cu titlu de loc de lucru pe 

timpul zilei, consultaţii studenţi etc., fie câte o sală pentru fiecare departament didactic. Toate 

cadrele diadctice şi studenţii sunt invitaţi să vină cu propuneri pentru o justă alocare a acestor 

spaţii de învăţământ. 

Rectorul a informat, de asemenea, că Laboratorul multifuncţional va fi mutat într-o construcţie 

uşoară, nouă, iar standul de testare motoare termice cu camera de combustie şi ele două D.G.-

uri vor fi mutate într-o altă sală.  

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/. 
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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 8 ianuarie 20203 

Art.1. Primăria Constanţa este parte a unui proiect cu mai multe universităţi din Europa 

(Sorbona, Glasgow) şi Statele Unite pe o tematică de mediu, şi anume monitorizarea 

parametrilor de mediu într-un oraş mare, proiect în cadrul căruia s-a obţinut şi o bursă de la 

Ambasada Chinei pentru un student de la unul din ciclurile de licenţă, masterat sau doctorat. În 

acest sens, universitatea va organiza o selecţie riguroasă pentru a propune un student care să 

studieze în China cu finanţarea integrală a cheltuielilor prin Proiectul amintit. 

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/. 
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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 8 ianuarie 20204 

Art.1.  Se constată programarea defectuoasă a examenlelor în special la studiile de masterat. 

Pentru înlăturarea neajunsurilor se propune programarea examenelor centralizat prin 

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

Art.2. Prezenta Hotărâre se difuzează la toate compartimentele universității prin 
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