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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 19 martie 20201 
 
 

Art.1. S-a aprobat în unanimitate de voturi postul didactic pentru care se va organiza examen 

de promovare in cariera în semestrul II an universitar curent:  

 

Conferenţiar, poziţia 7, disciplinele: Tehnologia transporturilor. Tehnica circulaţiei. 

Managementul intreţinerii şi reparaţiei mijloacelor de transport, Departamentul Management în 

transporturi, Facultatea Navigaţie şi transport naval.  

 

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/, precum şi 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 

 
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 19 martie 20202 
 
 

Art.1. S-au aprobat în unanimitate de voturi posturile didactice vacante scoase la concurs în 

semestrul II an universitar curent 

 
FACULTATEA ELECTROMECANICĂ NAVALĂ  
 
DEPARTAMENTUL ŞTIINŢE INGINEREŞTI ÎN DOMENIUL ELECTRIC 
Conferenţiar, poziţia 2, disciplinele: Tehnica tensiunilor înalte. Producerea, transportul şi 
distribuţia energiei electrice. Monitorizarea calităţii energiei electrice. Sisteme de acţionări 
electrice navale. Sisteme de acţionări electrice navale - Proiect. 
Asistent, poziția 10, disciplinele: Tehnica tensiunilor înalte, Exploatarea, reparația și întreținerea 
instalațiilor electrice navale. Producerea, transportul și distribuția energiei electrice. Utilizarea 
energiei electrice. Sisteme electromecanice. Instalații electrice navale. 
Asistent, poziția 12, disciplinele: Automatizări în transporturi. Tehnica tensiunilor înalte. 
Comanda sistemelor automate. Automate programabile. Instalații electrice navale. Acționări 
hidraulice și pneumatice. Sisteme electromecanice de propulsie. Automatizări în electronică. 
Automate programabile industriale. Acționări hidraulice și pneumatice. Electronica de putere. 
Sisteme electromecanice navale. 
 
DEPARTAMENTUL ŞTIINŢE INGINEREŞTI ÎN DOMENIUL MECANIC ŞI DE MEDIU 
Şef de lucrări, poziţia 19, disciplinele: Dynamic positioning operation and maintenance 
management. Maşini navale. Întreţinerea şi repararea navelor maritime în şantier. 
Lector, poziţia 20, disciplina: Chimie. 
Lector, poziţia 21, disciplinele Elemente de chemometrie şi prelucrarea informatică a datelor. 
Teoria informaţiei şi coduri. Internet şi baze de date.  
 
DEPARTAMENTUL ŞTIINŢE GENERALE INGINEREŞTI 
Şef de lucrări, poziţia 15, disciplinele: Geometrie descriptivă. Eficienţa termică a clădirilor şi 
proceselor industriale. 
Şef de lucrări, poziţia 16, disciplinele: Mecanisme şi organe de maşini. Tehnologii şi 
echipamente de sudură. Organe de maşini. 
Şef de lucrări, poziţia 17, disciplinele: Elemente de inginerie mecanică. Medii de calcul 
ingineresc. 
 

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/, precum şi 
Ministerului 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 O.3.  din 19 martie 20203 
 
 

Art.1. S-a aprobat în unanimitate de voturi reducerea tarifului de cazare pentru studenții care 

nu mai sunt cazaţi în cămine. 

Rectorul universităţii a explicat că filozofia care stă la baza acestei măsuri este următoarea: fiecare 

student va plăti regia de cămin proporţional cu durata şederii sale în camera de cămin; 

proporţionalitatea se referă la tariful perceput pentru fiecare categorie de studenţi: 

1) Studenţi români şi bursierii statului român care plătesc cât consumă 

2) Studenţii străini, mai puţin cei de etnie română, care au introdus în tariful de cazare o cotă 

parte din amortismentul locaţiei în care locuiesc. 

Pentru studenţii a căror dată de plecare din cămin nu poate fi identificată cu certitudine, data de 

referinţă se stabileşte a fi 15 martie 2020. 

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/, precum şi 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 
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