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Capitolul I. Preambul
Art.1. În Universitatea Maritimă din Constanța procesul didactic este organizat pe trei cicluri
de studii universitare, la următoarele forme de învățământ:
a. Ciclul I – Studii universitare de licență - învățământ cu frecvență și învățământ cu
frecvență redusă;
b. Ciclul II – Studii universitare de masterat -învățământ cu frecvență;
c. Ciclul III – Studii universitare de doctorat -învățământ cu frecvență și învățământ cu
frecvență redusă.
Art.2. Concursul de admitere se desfășoară în conformitate cu prevederile legale din
următoarele acte normative :
a. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 prevederile art. 138, 142, 145, 151, 156, 158, 160,
163, 174, 176, 199, 200, 205, 277 și art. 304 alin. (17);
b. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modificările și
completările ulterioare;
c. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2000 privind învățământul universitar și
postuniversitar de stat cu taxă peste locurile finanțate de la bugetul de stat, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 441/2001 cu modificările și completările ulterioare;
d. Hotărârea Guvernului nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor și studenților care au
primit distincții la olimpiadele școlare internaționale organizate în învățământul
preuniversitar și a doctoranzilor care au obținut rezultate deosebite în activitatea de
cercetare, cu modificările ulterioare;
e. Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor
universitare de masterat cu modificările și completările ulterioare;
f. H.G. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu
modificările și completările ulterioare
g. OMEd. 3102 din 8 februarie 2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind
organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de
doctorat
Art.3. Prevederi generale legate de concursurile de admitere
(1) Pentru ciclul de studii universitare de licenţă şi de master, admiterea se organizează pe
domenii, la programele de studii acreditate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În
anul universitar 2022/2023 nu se organizează admitere la studii universitare de doctorat.
(2) Concursul de admitere se susţine în limba română pentru programele de studii cu predare în
limba română.
(3) Pentru studiile universitare organizate în limba engleză, admiterea se susţine în limba de
predare a programului de studii universitare.
(4) În cazul candidaţilor la programele de studii şcolarizate în limba engleză care nu prezintă
certificate de competenţă, universitatea organizează un test preliminar de certificare a
competenţelor lingvistice în limba engleză.
(4.1) În cazul candidaţilor la programele de studii şcolarizate în limba română şi care nu
prezintă acte de studii, necesare la înscriere, eliberate de instituţii de învăţământ din România
sau din străinătate, cu predare în limba română, universitatea organizează un test preliminar de
certificare a competenţelor lingvistice de limba română. Prin excepţie, pentru elevii care au
urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, certificarea competenţelor
lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat.
(5) Concursul pentru admiterea la toate ciclurile de studii universitare și toate formele de
învățământ se organizează în două sesiuni, în condiții identice, înainte de începerea anului
universitar, dar nu mai târziu de 30 septembrie.
(6) Perioadele sesiunilor de admitere, formele și probele de concurs se fac publice cu cel puțin 6
luni înainte de susținerea concursului de admitere, prin afișare la sediul instituției și prin
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publicare pe pagina web a universităţii la secţiunea Admitere , conform Anexei la prezenta
Metodologie- Calendarul admiterii 2022
Art.4. Candidaţii la admitere
(1) Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de licenţă numai
absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul
absolvirii liceului.
(2) Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de master numai
absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul
absolvirii programului de licenţă.
(3) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic
European și ai Confederației Elvețiene pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii
universitare, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce
privește taxele de școlarizare.
(4) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetățenii
Uniunii Europene și din state terțe au obligația să prezinte un Certificat de absolvire a anului
pregătitor pentru limba română, eliberat de o instituţie de învățământ superior acreditată MEd.
(5) Românii de pretutindeni, precum și cetățenii din state terțe Uniunii Europene, declarați
admiși în ciclul de studii universitare de licență, master și doctorat, se pot înmatricula numai în
baza diplomei de bacalaureat, respectiv de licență, recunoscute în conformitate cu metodologiile
elaborate de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației.
(6) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un
singur program de licenţă, pentru un singur program de master, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare.
(7) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat la cel mult două programe de studii concomitent,
indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.
(8) Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează pentru
programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/atestatului
de recunoaştere a diplomei/adeverinţei de bacalaureat sau a diplomei/atestatului de recunoaştere
a diplomei/adeverinţei ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la
facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din
urmă.
(9) Candidaţii care au promovat în România examenul de bacalaureat/licenţă în sesiunile
corespunzătoare anului şcolar/universitar curent prezintă la înscriere diploma de
bacalaureat/licenţă sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ.
(10) Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut, în perioada studiilor liceale,
distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale
recunoscute de Ministerul Educației beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea
concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget. Universitatea va corela disciplinele
școlare la care au fost obținute premiile cu domeniile de studii pentru care se organizează
admiterea la studii.
(11) Absolvenţii de licee situate în mediul rural pot fi admişi pe locuri bugetate, alocate separat,
peste cifra de şcolarizare aprobată. Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediei
obținute la examenul de bacalaureat, în limita locurilor alocate,
(12) Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de
către studenţi.
(13) Universitatea va asigura acolo unde este necesar, suport adiţional adaptat nevoilor adulţilor
cu handicap, sprijinind accesul acestora în instituţie.
(14) În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat au
obligaţia să depună în original, până la data stabilită prin calendarul de admitere,
diploma/atestatul de recunoaştere a diplomei/adeverinţa de bacalaureat/licenţă la secretariatul
facultăţii/departamentului. Adeverinţa este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat
examenul de bacalaureat/licenţă în sesiunile anului şcolar/universitar curent.
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(15) Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă/atestatului de recunoaştere a diplomei sau a
adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului declarat admis, în termenul stabilit
prin calendarul de admitere, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat.
(16) Pentru candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare
anului şcolar curent, în baza acordului scris al acestora, universitatea se poate interconecta cu
Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor
personale şi a rezultatelor obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi, caz în care nu este
necesară adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ.

Capitolul II. Ciclul de studii universitare de licență
Art.5. Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă
(1) Admiterea la programele de studii se face pe domenii de licenţă, în conformitate cu
Hotărârea anuală de guvern care stabileşte structura instituţiilor de învăţământ superior de
stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate
sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite
de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi
limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul
universitar respectiv.
(2) Locurile finanţate de la bugetul de stat sunt stabilite prin Ordin al Ministrului Educaţiei, pe
baza cifrelor de şcolarizare aprobate prin Hotărârea Guvernului României fiind alocate numai la
forma de învăţământ cu frecvenţă. Pe baza aprobării Consiliului de Administraţie, la propunerea
Rectorului, locurile sunt distribuite pe fiecare program de studii.
(3) Instituțiile de învățământ superior de stat acordă cel puțin 10 locuri bugetate, în cadrul cifrei
de școlarizare aprobate, absolvenților cu diplomă de bacalaureat din sistemul de protecție
socială. În cazul în care locurile nu se ocupă, universitățile le redistribuie către ceilalți candidați.
Art.6. Înscrierea candidaţilor
(1) Înscrierea se desfăşoară on-line prin accesarea pe pagina web a universităţii https://cmuedu.eu/admitere/.
(2) Înscrierea la concursul de admitere se face personal sau, se poate face în numele
candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.
(3) Universitatea pune la dispoziția candidaților facilități și comisii tehnice de asistență în
vederea înscrierii on-line, la sediul Universității str. Mircea cel Bătrân 104.
(4) După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii
din fişa de înscriere nu pot fi modificate.
Art.7. Actele necesare la inscrierea la concursul de admitere, documente scanate:
 Carte de identitate;
 Diploma de bacalaureat sau adeverinţă pentru absolvenţii 2021;
 Certificat de naştere;
 1 fotografie (tip B.I. în format ”jpeg”) ;
 Chitanţa taxei de înscriere, în valoare de 150 lei; taxa se plăteşte on line accesând https://cmuedu.eu/taxe-online/;
 Declarația de consimțământ completată și semnată (se descarcă de pe platforma online de
înscriere)
 Asumarea responsabilității cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele
digitale scanate și cele originale
Candidații care doresc înmatricularea la studii de licență în vederea echivalării studiilor
anterioare vor depune următoarele documente:



Situaţia şcolară / foaia matricolă / suplimentul la diplomă (în original şi copie);
Diploma de licenţă (în original şi copie) – pentru absolvenți;
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Cartea de identitate (C.I.) (original și copie).
Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016
privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor
legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de către
persoana/persoanele care are/au atribuţii desemnate în acest sens.
Conform Regulamentului UE 679/2016, candidaţii la examenul de admitere pentru studii
universitare de licenţă au dreptul la Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal
de către operatori (UMC). În consecinţă, aceştia vor completa “Declaraţia de consimţământ”
pentru ca datele cu caracter personal să fie prelucrate de către operator (universitate).
Art.8. Taxe (Anexa 2)
(1) Universitatea percepe de la candidaţi o taxă de înscriere în cuantum stabilit anual prin
Hotărâre de Senat pentru fiecare program de studii. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere
candidaţii orfani (sub 26 de ani), cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial,
copiii angajaților universității, precum şi copiii cadrelor didactice în activitate, pensionate sau
decedate. Scutirea de taxă este valabilă pentru înscrierea la un singur program de studii
universitare de licență.
(2) Scutirea de la plata acestor taxe se face pe baza documentelor doveditoare (adeverință).
Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de înscriere.
Art.9. Organizarea concursului de admitere
(1) Concursul de admitere se organizează astfel: pentru ocuparea locurilor la forma de
învățământ cu frecvență, cu finanțare de la buget sau cu taxă și cu frecvență redusă, cu taxă, la
toate programele de studii clasificarea candidaţilor se face în funcţie de media obţinută la
examenul de bacalaureat. Media de admitere reprezintă media examenului de bacalaureat in
proportie de 100%. În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu medii generale de admitere
egale, departajarea candidaților se face în funcție de nota obținută la Matematică la examenul de
bacalaureat.
(2) După primul an de studii, pentru ocuparea locurilor finanțate de la bugetul de stat,
universitatea va face reclasificarea studenților în funcție de rezultatele obținute în anul I de
studii.
Art.10. Media generală minimă pentru studii universitare de licență nu poate fi mai mică de
5,00 (cinci).
Art.11. Rezultatele concursului.
(1) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun/ se transmit
electronic la info@cmu-edu.eu către Comisia centrală de admitere a Universitatii, în maximum
24 ore de la data şi ora afişării rezultatelor. Rezultatul contestaţiilor se comunică în scris la
avizierul admiterii, în cel mult 24 ore de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor.
(2) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.
(3) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul
concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.
(4) Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa comisiei de contestaţii din
cadrul universității. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
(5) Candidatul căruia i s-a admis contestaţia dobândeşte calitatea de admis, dacă obţine media
generală mai mare decât a ultimului candidat admis iniţial.
(6) Senatul universităţii poate decide sancţionarea celor din vina cărora rezultatul la concursul
de dosare a fost eronat.
(7) Indiferent de motiv, nu se fac suplimentări de locuri bugetate pentru domeniile şi formele de
învăţământ la care locurile au fost ocupate integral.
(8) Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul instituţiei şi pe
pagina web la http://www.cmu-edu.eu/admitere/, cu respectarea prevederilor Regulamentului
nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
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(9) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, cu generarea a
două tipuri de liste:
a) liste provizorii - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
b) liste definitive - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care
cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.
(10) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:
a) Lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de
locuri repartizate;
b) Lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri
repartizate;
c) Lista candidaţilor în așteptare, cu drept de reînscriere în urma vacantării unor locuri după
perioada de confirmare a locului ocupat.
(11) După încheierea primei sesiuni de admitere, în cazul in care nu s-au completat locurile,
Universitatea poate organiza a doua sesiune de admitere. Locurile rămase neocupate se
gestionează la nivelul universităţii pe cicluri de studii.
Art.12. Înmatricularea la studii
(1) După soluţionarea contestaţiilor, se face înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi.
Candidații completează dosarul de înscriere cu următoarele documente:
 Diploma de bacalaureat (în original şi copie sau adeverinţă pentru absolvenţii 2022);
 Certificat de naştere (în original şi copie);
 Pentru studii în limba engleză: certificat de competenţă
 Adeverinţă medicală tip (Clinic sănătos), eliberată de către medicul de familie;
 Adeverinţa de vaccinuri, analize medicale VDRL şi MRF (copii)- pentru candidaţii care
sunt ambarcaţi, adeverinţa medicală şi analizele vor fi înlocuite de copia Carnetului de
marinar pentru forma ÎFR;
 Fișa de înscriere (se descarcă din contul personal creat în aplicația de înscriere online)
(2) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită taxa de înmatriculare
stabilită prin Hotărâre de senat şi semnează contractul de şcolarizare. Contractul de studii
universitare, completat și semnat de candidații declarați admiși se poate transmite și online, cu
obligația depunerii originalului până la în ceputul anului universitar.
(3) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită taxa de înmatriculare în cuantumul
stabilit prin Hotărâre de senat, taxa de studii (minimum jumătate) şi semnează contractul de
şcolarizare.
(4) După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi
înmatriculaţi.
(5) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin
decizie a rectorului. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol
unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la
programul/programele de studii la care au fost admişi.

Capitolul III. Ciclul de studii universitare de master
Art.13. Admiterea pentru ciclul de studii universitare de master se organizează pe domenii
de studii, la programele de studii acreditate, pe baza Regulamentului de organizarea si
desfasurare a concursului de admitere pentru studii universitare de master;
(a) Locurile finanţate de la bugetul de stat sunt stabilite prin Ordin al Ministrului Educaţiei, pe
baza cifrelor de şcolarizare aprobate prin Hotărârea Guvernului României. Pe baza aprobării
Consiliului de Administraţie, la propunerea Rectorului, locurile sunt distribuite pe fiecare
program de studii.
Art.14. Înscrierea candidaţilor. Studiile universitare de masterat asigură aprofundarea în
domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, obţinerea de competenţe
complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.
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(1) Pot candida la programe de studii universitare de master absolvenţii cu diplomă de licenţă
sau echivalentă.
(2) (1) Înscrierea se desfăşoară on-line prin accesarea pe pagina web a universităţii https://cmuedu.eu/admitere/. Universitatea pune la dispoziția candidaților facilități și comisii tehnice de
asistență în vederea înscrierii on-line, la sediul Universității str. Mircea cel Bătrân 104.
(3) Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza următoarelor documente scanate:
 Diploma de licenţă sau adeverinţă de absolvire pentru absolvenţii 2022;
 Supliment la diploma de licenţă sau situaţie şcolară pentru absolvenţii 2022;
 Pentru studii în limba engleză certificat de competenţă TOEFL, CAMBRIGE, IELTS
 Diploma de bacalaureat;
 Certificat de naştere;
 1 fotografie (tip B.I. în format jpeg”);
 Carte de identitate;
 Declarația de consimțământ completată și semnată (se descarcă de pe platforma online
de înscriere)
 Asumarea responsabilității cu privire la autenticitatea și corespondența dintre
documentele digitale scanate și cele originale
(4) Înscrierea la concursul de admitere se poate face în numele candidatului, şi de către o altă
persoană pe bază de procură notarială;
(5) Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a
copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de
către persoana/persoanele care are/au atribuţii desemnate în acest sens.
Conform Regulamentului UE 679/2016, candidaţii la examenul de admitere pentru studii
universitare de masterat au dreptul la Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal
de către operatori (UMC). În consecinţă, aceştia vor completa “Declaraţia de consimţământ”
pentru ca datele cu caracter personal să fie prelucrate de către operator (universitate).
(6) Universitatea percepe de la candidaţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe
de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de senatul
universitar (Anexa 2).
(7) Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat
sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi
beneficiază de gratuitate la cazare în cămine. Sunt exceptați de la plata taxei de înscriere și
candidații care provin din categoria Români de pretutindeni.
(8) Scutirea de la plata acestor taxe sau reducerea acestor taxe se face numai pe baza
documentelor doveditoare prezentate de candidaţi. Aprobarea scutirii/ reducerii se face de către
comisia tehnică de înscriere.
Art.15. Organizarea concursului de admitere la studii de master
(1) Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza
mediilor de admitere obţinute.
(2) Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concursul
de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media generală
minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (şase).
(3) Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată a mediei generale a anilor de
studii de licență 50% şi media generală examenului de diploma/licență 50%. Media se
calculează cu două zecimale fără rotunjire.
(3) Media generală este valabilă pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la Universitatea
Maritimă şi numai pentru respectiva sesiune de admitere.
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(4) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea
locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din
fiecare domeniu/program de studii.
(5) În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu medii generale de admitere egale, criteriile de
departajare pentru ocuparea unui loc bugetat sunt: media anilor de studii de licenţă, media
examenului de Diplomă/Licență.
(6) După primul an de studii, pentru ocuparea locurilor finanțate de la bugetul de stat,
universitatea va face reclasificarea studenților în funcție de rezultatele obținute în anul I de
studii.
Art.16. Rezultatele concursului
(1) Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul instituţiei şi pe
pagina web proprie, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date.

(2) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun/ se transmit
electronic la info@cmu-edu.eu în maximum 24 de ore de la afişarea rezultatelor catre Comisia
centrala de admitere. Candidatul căruia i s-a admis contestaţia dobândeşte calitatea de admis
dacă media generală obţinută este mai mare decât cea a ultimului admis.
(3) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.
(4) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul
concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.
(5) Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa comisiei de contestaţii din
cadrul universităţii. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
Art.17. Afişarea rezultatelor
(1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se
cel puţin două tipuri de liste:
a) liste provizorii - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
b) liste definitive - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care
cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.
(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:
a) Lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de
locuri repartizate, dacă este cazul;
b) Lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri
repartizate, dacă este cazul;
c) Lista candidaţilor în așteptare, cu drept de reînscriere în urma vacantării unor locuri după
perioada de confirmare a locului ocupat.
Art.18. Înmatricularea la studii
(1) După soluţionarea contestaţiilor, se face înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi.
Candidații completează dosarul de înscriere cu următoarele acte
 Diploma de licenţă (sau echivalentă) sau adeverinţă de absolvire pentru absolvenţii 2022
(original și copie);
 Supliment la diploma de licenţă sau situaţie şcolară pentru absolvenţii 2022 (original și
copie);
 Diploma de bacalaureat (original și copie);
 Pentru studii în limba engleză certificate de competenţă;
 Certificat de naştere (original și copie);
 2 fotografii (tip B.I.);
 Carte de identitate (original și copie);
 Fișa de înscriere (se descarcă din contul personal creat în aplicația de înscriere online)
(2) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită cuantumul taxei de
înmatriculare şi semnează contractul de şcolarizare. Contractul de studii universitare, completat
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și semnat de candidații declarați admiși se poate transmite și online, cu obligația depunerii
originalului până la în ceputul anului universitar.
(3) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită taxa de înmatriculare, taxa de studii
(minim jumătate) şi semnează contractul de şcolarizare.
(4) După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi
înmatriculaţi.
(5) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin
decizie a rectorului instituţiei de învăţământ superior. După aprobarea înmatriculării, studenţii
sunt înscrişi în Registrul matricol unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă
de şcolarizare programul/programele de studii la care au fost admişi.
Art.19. Dispoziţii finale
(1) Comisiile de admitere pentru cele două cicluri de studii universitare sunt numite prin Decizie
a Rectorului.
(2) În situaţii speciale, care pot apărea pe parcursul admiterii, Comisia Generală de admitere pe
Universitate este singura investită pentru a lua decizia finală.
(3) Candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere au la dispozitie minim 5 zile în care pot
confirma locul pe care au fost admiși prin semnarea Contractului de studii și achitarea taxei de
înmatriculare sau a taxei de studii (dacă este cazul) pentru primul semestru de studii.
(4) Comisia de admitere elaborează anual Ghidul de admitere pentru cele două cicluri de studii
universitare şi îl supune aprobării Senatului.
Aprobată în Şedinţa Senatului universitar din 12 aprilie 2022

Președinte SENAT,
Prof.univ.dr.ing. Cornel PANAIT

Rector,
Prof.univ.dr.ing. Violeta Vali CIUCUR

Documentul în original, cu semnături și ștampile, se poate consulta la sediul Universității
Maritime din Constanța, Departamentul Asigurarea Calității, sala 708

Anexa 1
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Calendarul Sesiunii de Admitere 2022
Studii universitare de licență- sesiunea iulie






01.07.2022 – 10.07.2022 Perioada de înscriere online
11.07.2022 Concurs de admitere
12.07.2022 Contestații concurs de admitere
12.07.2022 – 18.07.2022 Confirmarea locurilor pentru studenții admiși
19.07.2022 Rezultate finale admitere 2022

Studii universitare de licență- sesiunea septembrie






20.07-23.09.2022 Perioada de înscriere online
26.09.2022 Concurs de admitere
27.09.2022 Contestații concurs de admitere
28-29.09.2022 Confirmarea locurilor pentru studenții admiși
30.09.2022 Rezultate finale admitere 2022

Studii universitare de masterat- sesiunea iulie-septembrie 2022






20.07- 26.09.2022Perioada de înscriere online
27.09.2022 Concurs de admitere pe bază de dosare
27.09.2022 Contestații concurs de admitere
28-29.09.2022 Confirmarea locurilor pentru studenții admiși
30.09.2022 Rezultate finale admitere 2022

Anexa 2
2022-2023
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PROGRAM STUDII (învățământ cu frecvență/ frecvență
AN
redusă)
STUDIU
Navigație și transport maritim si fluvial
I
Inginerie și management in domeniul transporturilor
I
Electromecanică navală / Electrotehnică/Ingineria sistemelor
I
electroenergetice
Navigație și transport maritim si fluvial - lb. engleză
I
Electromecanică navală - lb engleză
I
Ingineria și protecția mediului
I
Tehnologii și sisteme de telecomunicații
I
Studii de licență și masterat pentru studenți străini terțe UE
I
Studii universitare de masterat toate programele de studii
I
Modul managerial ofițer punte / ofițer mecanic maritim
Înscriere anul I, IF / IFR
Înscriere anul I, masterat
Înmatriculare
Reînmatriculare
Examen competență lingvistică
Echivalare studii
Examen de diferenta
TERMENE DE ACHITARE TAXA SCOLARA :30.10.2022, 30.01.2023
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TAXA
4000 RON
3800 RON
4000 RON
4500 RON
4500 RON
3800 RON
4000 RON
2800 euro/an
2400 RON / semestru
4500 RON
150
200
50
100
150
500
150

