
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI 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@cmu-edu.eu  Web: www.cmu-edu.eu 

 

 

 
PROCES VERBAL1 

AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE – ȘEDINȚĂ DE LUCRU 

DIN DATA DE 27 MAI 2020, ORA 9.00 AULA UNIVERSITĂŢII 

În urma şedinţei cu caracter lărgit a Consiliului de Administraţie, la care au participat în afara 

membrilor Consiliului Preşedintele Senatului, Prodecanii şi Directorii de Departamente, au 

rezultat următoarele recomandări si activităţi necesare organizării sesiunii de examene: 

 

1. Fişele de disciplină valabile la 1 octombrie 2020 trebuiesc completate cu modalitatea de 

evaluare in regim online, termen vineri 29.05.2020. In acest mod este aprobat acest tip de 

examinare inainte de inceperea sesiunii de examinare. 

2. Pentru organizarea sesiunii de examene aferentă semestrului II (2019/2020), fiecare cadru 

didactic va trimite către Decanat un e-mail cu Fişa disciplinei completată cu următoarele 

informatiI: cadrul diadctic detine baza de date necesară examinării incarcată pe platforma 

eCampus, subiectele de examene au fost incărcate in platformă sau urmează a fi incărcate 

pana in preziua examenului. Data de examinare propusă de cadrul didactic va fi verificată de 

Decanat si va fi programată ca dată a examenului sau, se va recomanda o alta dată pentru a 

menţine intervalul obligatoriu de trei zile între examene. 

3. Pentru cadrele didactice care nu pot incarca subiectele pentru examen s-a generat o solutie 

alternativă. La nivelul Universitatii incepând din data de 28 mai funcţioneaza o echipa formată 

din 8 persoane care vor fi instruite pentru incărcarea in platformă a subiectelor de examene. 

Cadrul didactic care doreşte sa incarce subiecte in platformă utilizând aceasta echipă se va 

prezenta la Universitate cu lista subiectelor care vor trebuie incărcate şi va colabora cu o 

persoană din aceasta echipă. Pe durata editării si incărcarii subiectelor in platformă se va 

stabili o relaţie directă între cadrul didactic si persoana care se ocupă de incărcarea 

materialelor. Echipa este formată din: Constantin Mihaela, Chiriac Aneta, Ranete Anca, 

Juguleanu Elena, Nicula Carmen, Toma Anişoara, Caibula Milis, Pădureanu Lavinia. 

4. Programarea examenelor se poate face numai după ce cadrul didactic s-a asigurat de 

îndeplinirea tuturor criteriilor specificate la punctele anterioare. 

5. Succesiunea de desfăşurare a examenelor in aceasta sesiune este:  anul IV, anul III si 

programele de masterat. Este posibil ca prin îndeplinirea cumulativă a conditiilor de la 

punctele 1, 2 3 să se organizeze examenele cu anii IV şi III in aceiasi perioadă. 

6. Anii I şi II de studii vor desfăşura laboratoare “faţă in faţă” până la data de 12 iunie, data 

după care se vor programa examenele de an, cu respectarea tuturor criteriilor enunţate 

anterior. 

7. Pentru toate activităţile didactice in regim on-line desfăşurate până la 31 mai 2020, cadrele 

didactice vor prezenta Rapoartele de activitate care să justifice susţinerea activităţilor de 

curs/seminar/proiect/laborator. În cazul în care s-au desfasurat activitati suplimentare de 

consiliere a studentilor, examene partiale, consultatii, ş.a., aceste activităţi vor putea fi 

raportate fără însă ca lipsa acestora să afecteze pontajul lunar al fiecărui cadru didactic. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 exemplar original cu semnătură şi ştampilă la secretar şef universitate, sala P003 
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Suplimentar, pe ordinea de zi a Consiliului de Administraţie, la solicitarea doamnei Rector s-au 

suspus aprobării următoarele: 

            
 
 D.1.  
a) Calendarul sesiunii de admitere iulie 2020 

 

 

b) PROPUNERE TAXE 2020/2021- taxele au fost stabilite pentru anul universitar 2019/2020 şi 

rămân valabile şi pentru 2020/2021, cu observaţia că, în cazul în care universitatea se va 

confrunta cu  creşterea cheltuielilor, acestea pot suferi modificări 

 

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 

Prelungire scolaritate licenta, master CPV  280Eur/luna 

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    50 

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 

Examen Disertaţie   700 

 
 

03.06.2020-15.07.2020 Perioada înscriere on line concurs de admitere  

06.07.2020-15.07.2020 Perioada înscriere on line concurs de admitere pentru absolvenţii 2020 

16.07.2020 Concurs de admitere 

17.07.2020 Contestatii examen de admitere 

17.07.2020-21.07.2020 Confirmarea locurilor pentru studenții admiși 
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c) Repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii de licenţă pe programe de studii 

 

 

 

d) Modificarea Metodologiei de admitere la studii de licenţă 

 

Art.9. Organizarea concursului de admitere 
(1) În anul 2020, ținând cont de situația specifică epidemiologica determinată de raspandirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, de măsurile de distanțare socială, admiterea se face prin concurs de 
dosare.  

Art.10. Verificarea şi notarea probelor de concurs 
(1) Concursul de admitere constă în clasificarea candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediei 
generale de admitere calculate astfel: 85%din media examenului de Bacalaureat şi 15% din nota la 
Matematică obţinută la examenul de bacalaureat. Candidații care vor avea aceeași medie generală 
de admitere vor fi ordonați conform următorului criteriu de departajare: mediile obţinute de candidat la 
disciplina Matematică pe perioada liceului. 

(6) Studentii care au ocupat un loc bugetat isi păstreaza acest statut pentru primul an de studii. Anual, 
studenţii se reclasifică după media obtinuta in timpul anului de studii. 

 

Nr  

crt. 

Programul de studii  

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

Forma de  

învățământ 

Capacitatea 

de 

școlarizare  

(numărul 

maxim de 

studenți 

care pot fi 

școlarizați) 

Cifra de școlarizare  

pentru studii finanțate  

de la bugetul de stat  

1 2 3 4 5 

1 Navigaţie şi transport maritim şi fluvial, Constanța, limba română IF 225 21 2     5 

2 Navigaţie şi transport maritim şi fluvial;Constanța, limba română FR 125           

3 Navigaţie şi transport maritim şi fluvial,Constanța,  limba engleză,  IF 100           

4 Electromecanică navală,Constanța, limba română IF 200 17 2     5 

5 Electromecanică navală,Constanța, limba română FR 125           

6 
Electromecanică navală, Constanța,  limba engleză, 

IF 100           

7 
Electrotehnică,Constanța, limba română 

IF 100 12 2     5 

8 
Electrotehnică, Constanța, limba română 

FR 100           

9 
Inginerie economică în domeniul transporturilor,Constanța, limba română 

IF 60 17 2       

10 
Ingineria şi protecţia mediului în industrie, Constanța, limba română 

IF 60 10     10 5 

11 
Tehnologii și sisteme de telecomunicație, Constanța, limba română 

IF 50 16 2   10   

TOTAL     1245 93 10 2 20 20 

         

 

1) romani bugetati 

       

 

2) absolventi proveniti din sistemul de protectie sociala 

       

 

3) rromi 

       

 

4) domenii prioritare 

       

 

5) absolventi licee din mediul rural 
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e) Repartizarea locurilor bugetate pe programe de masterat 

 

 

Nr  

crt. 

Programul de studii  

universitare de master (locația geografică de 

desfășurare și limba de predare)  

Capacitatea 

de 

școlarizare  

Finantare 

buget  

Domenii 

prioritare 

 Studii 

cu taxă  

1 

Inginerie navală şi navigaţie-Inginerie şi 

management în domeniul maritim şi portuar, 

Constanța, limba română 50 6   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 9   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   43 

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 5   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 32 

13 

Inginerie electronică, telecomunicații și sisteme 

informatice- Circuite și sisteme integrate de 

comunicații,Constanța, limba română 50 6 12 32 

14 

Inginerie electronică, telecomunicații și sisteme 

informatice- Circuits and Integrated Systems for 

Communications,Constanța, limba engleza 50       

15 

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi sisteme 

informatice, Securitate cibernetică şi managementul 

riscurilor 50     50 

16 

Inginerie navală şi navigaţie_ Inginerie navală şi 

navigaţie-Inginerie marină (în limba engleză-Marine 

Engineering) 50     50 

  800 76 23 650 

   

1 rrom 
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f) Modificarea Metodologiei de admitere la Studii de master, astfel: 
(1) În anul 2020, ținând cont de situația specifică epidemiologica determinată de raspandirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, de măsurile de distanțare socială, admiterea se face prin concurs de 
dosare, pe baza mediei examenului de diploma obţinute si a mediilor generale a celor 4 ani de studii. 
(2) Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul 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 aritmetica dintre media examenului de 
diploma si media generală a anilor de studii din programul de licenta. Media se calculează cu două 
zecimale fără rotunjire. 

 

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

Metodologiei de admitere şi taxele pentru anul 2020/2021 vor fi înaintate spre aprobare 

Senatului. 

 

D.2. Desfasurarea activitatilor didactice la laboratoare  
1. In conformitate cu OM_4206/06.05.2020, art4. alin (3) activitatile didactice de tipul 

laboratoarelor, proiecte, activitati de cercetare care impun interactiunea fata in fata vor fi 
recuperate in sistem modular intensiv dupa incetarea starii de urgenta si inainte de sesiunile 
de examene aferente semstrului al II-lea. 

2. In conformitate cu HS UMC din 14 martie 2020 activitatile didactice de tipul laboratoarelor se 
pot desfasura “online” sau “fata in fata” functie de specificul disciplinei si de materialele 
pregatite si puse la dispozitia studentilor de catre cadrul didactic care desfasoara aceasta 
activitate; 

3. Activitatile didactice de tipul laboratoarelor se vor desfasura prin una din cele doua metode pe 
baza analizei criteriilor ce trebuiesc indeplinite, corelate cu competentele ce trebuie dobandite 
de catre studenti. 

4. Laboratoarele in regim “online” se pot defasura pe baza orarului stabilit. Activitatile de 
laborator ce se vor desfasura in regim “fata in fata” se vor programa modular functie de 
facilitatile disponibile, numarul de student participanti si capacitatea de cazare in caminele 
universitatii; 
Laboratoarele fata in fata se vor desfasura dupa un orar independent stabilit de colectivul de 
intocmire a orarului cu acceptul profesorului indrumator si acceptul studentilor. Orarul va fi 
postat pe site ul universitatii; 
In mod exceptional pentru anul universitar 2019-2020 cadrele didactice care au in norma 
didactica activitati de laboratoare completeaza o Decalaratie pe proprie raspundere. In 
aceasta declaratie, cadrul didactic isi manifesta sau nu disponibilitatea de desfasurare a 
activitatilor de laborator in regim fata in fata. Departamentul va cauta solutii pentru inlocuirea 
cadrului didactic care nu doreste recuperarea sedintelor de laborator fata in fata pentru a se 
organiza activităţile respective. 
Daca posibilitatea de inlocuire nu exista, activitatile nu se vor desfasura. Activitatile de 
laborator “fata in fata” vor recupera activitatile didactice neefectuate in perioada 15 martie 
2020 - 31 mai 2020. 
Cadrele didactice care nu opteaza pentru desfasurarea activitatilor de laborator “fata in fata” si 
care nu au solutii alternative de atingere a competentelor necesare pentru studenti nu vor fi 
pontate pentru activitatile nedesfasurate in perioada starii de urgenta. 
5.    Cadrele didactice care justifica atingerea competenetelor necesare studentilor prin ore de 
laborator “online” ca metoda didactica alternativa vor informa departamentul despre aceasta 
solutie. 
6. Studentii care nu parcurg activitatile de laborator prin una din cele doua metode nu se pot 
prezenta la examen. Decanatele facultatilor vor lua masuri pana la inceperea anului universitar 
2020/2021 sa remedieze situatia. 
7. Declaratiile cadrelor didactice referitoare la modul de sustinere a activitatilor de laborator 
trebuie sa fie conforme cu Fisa Disciplinei. Prin exceptie, pentru perioada martie- iunie 2020 
cadrele didactice vor inlocui in Fisa Disciplinei posibilitatea de sustinere a activitatii “fata in 
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fata” cu posibilitatea alternativa de desfasurare “online”. Incepand cu 1 iulie 2020 in mod 
obligatoriu Fisele Disciplinelor vor cuprinde posibilitatea de desfasurare a activitatilor practice 
in “online” si optiunea cadrului didactic pentru una din cele doua variante, “online” sau “fata in 
fata”. 

8. Studentii care au in program ore de laborator care se organizeaza in regim “fata in fata” 
opteaza sa se prezinte la aceste ore si fac o Cerere adresata Decanatului. In aceasta 
solicitare vor mentiona daca solicita cazare in caminele studentresti. Studentii care nu 
desfasoara activitatile practice prin una din cele doua metode enuntate nu se pot prezenta la 
examen nefiindindeplinite criteriile minimale anterioare examinarii. 

9. Pentru ambele tipuri de activitati se elaboreaza Orare care se posteaza pe site-ul Universitatii.  
10.  Pentru organizarea activitatii “fata in fata” se recomanda:  

10.1. Organizarea de subgrupe de maxim 10 studenti, care sunt postate pe site. 
Studentii pot participa la laborator numai respectand aceasta distribuire pe subgrupe. 

10.2.  Orarul se elaboreaza incepand cu anul IV de studii, se continua cu 
laboratoarele anului III de studii, apoi ale anilor II si I de studii. Aceasta etapizare tine 
cont de numarul de sedinte de laborator ce trebuiesc efectuate si de conditiile de 
desfasurare a acestor activitati in contextul epidemiologic actual. 

10.3.   Orarul va fi elaborat functie de urmatoarele criterii:  
- grupa de studenti care va intra in orice laborator nu va depasi 10 studenti; 
- orele se vor programa incepand cu ora 8. Accesul studentilor in salile de laborator va fi 

permis la intervale regulate de 15 minute, in Sali diferite. 
-  nu vor fi programate mai mult de 2 sali de laborator pentru activitate pe acelasi coridor 

dintr-o cladire; 
- accesul în universitate se realizează prin ușa principala iar evacuarea se face utilizand 

usile secundare. 
- pentru fiecare laborator este asigurată o cale separată de acces a studenților; 
- accesul studenților în laborator este permis numai după dezinfectarea mâinilor, prin 

utilizarea dozatoarelor amplasate atât la intrarea în universitate căt și la intrarea în 
laborator si numai dupa măsurarea temperaturii (termometrele digitale cu infraroșu sunt 
repartizate pe fiecare laborator) de catre cadrul didactic coordonator. 

- in fiecare laborator se distribuie gratuit manuși și mască pentru studenți și pentru cadre 
didactice; 

- inainte de inceperea fiecarei sedinte de laborator sala respectiva este dezinfectata si 
aerisita. 

- Fiecare sedinta de laborator are 90 minute. Este recomandabil ca in pauza studentii sa nu 
paraseasca incaperea in scopul limitarii potentialelor contacte. In caz de necesitate acestia 
pot parasi incaperea iar la intoarcere se vor dezinfecta urmand aceiasi pasi ca la prima 
intrare.  
 

11. Prin exceptie pentru perioada martie- iunie 2020 activitatile de laborator in regim online 
se vor relua in perioada 18mai -31 mai pe baza unei programari si orar intocmit. 

 

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

 

RECTOR, 

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

Edith Pădineanu 
Secretar şef universitate 
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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 27 mai 20202 
Art.1. Aprobarea calendarului pentru sesiunea de admitere iulie 2020 

Art.2. Aprobarea taxelor pentru anul universitar 2020/2021. Taxele au fost stabilite pentru anul 

universitar 2019/2020 şi rămân valabile şi pentru 2020/2021, cu observaţia că, în cazul în care 

universitatea se va confrunta cu  creşterea cheltuielilor, acestea pot suferi modificări. 

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 

Prelungire scolaritate licenta, master CPV  280Eur/luna 

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   50 

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 

Examen Disertaţie   700 

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

03.06.2020-15.07.2020 Perioada înscriere on line concurs de admitere  

06.07.2020-15.07.2020 Perioada înscriere on line concurs de admitere pentru absolvenţii 2020 

16.07.2020 Concurs de admitere 

17.07.2020 Contestatii examen de admitere 

17.07.2020-21.07.2020 Confirmarea locurilor pentru studenții admiși 
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Art.3. Repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii de licenţă pe programe de studii 

 

 

 

 

Art. 4. Modificarea Metodologiei de admitere la studii de licenţă 

 

Art.9. Organizarea concursului de admitere, devine: 
(1) În anul 2020, ținând cont de situația specifică epidemiologică determinată de raspandirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, de măsurile de distanțare socială, admiterea se face prin concurs de 
dosare.  

Art.10. Verificarea şi notarea probelor de concurs, devine: 
(1) Concursul de admitere constă în clasificarea candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediei 
generale de admitere calculate astfel: 85%din media examenului de Bacalaureat şi 15% din nota la 
Matematică obţinută la examenul de bacalaureat. Candidații care vor avea aceeași medie generală 
de admitere vor fi ordonați conform următorului criteriu de departajare: mediile obţinute de candidat la 
disciplina Matematică pe perioada liceului. 

Art. 12 (6) Studentii care au ocupat un loc bugetat isi păstreaza acest statut pentru primul an de studii. 
Anual, studenţii se reclasifică după media obtinuta in timpul anului de studii. 

 

Nr  

crt. 

Programul de studii  

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

Forma de  

învățământ 

Capacitatea 

de 

școlarizare  

(numărul 

maxim de 

studenți 

care pot fi 

școlarizați) 

Cifra de școlarizare  

pentru studii finanțate  

de la bugetul de stat  

1 2 3 4 5 

1 Navigaţie şi transport maritim şi fluvial, Constanța, limba română IF 225 21 2     5 

2 Navigaţie şi transport maritim şi fluvial;Constanța, limba română FR 125           

3 Navigaţie şi transport maritim şi fluvial,Constanța,  limba engleză,  IF 100           

4 Electromecanică navală,Constanța, limba română IF 200 17 2     5 

5 Electromecanică navală,Constanța, limba română FR 125           

6 
Electromecanică navală, Constanța,  limba engleză, 

IF 100           

7 
Electrotehnică,Constanța, limba română 

IF 100 12 2     5 

8 
Electrotehnică, Constanța, limba română 

FR 100           

9 
Inginerie economică în domeniul transporturilor,Constanța, limba română 

IF 60 17 2       

10 
Ingineria şi protecţia mediului în industrie, Constanța, limba română 

IF 60 10     10 5 

11 
Tehnologii și sisteme de telecomunicație, Constanța, limba română 

IF 50 16 2   10   

TOTAL     1245 93 10 2 20 20 

         

 

1) romani bugetati 

       

 

2) absolventi proveniti din sistemul de protectie sociala 

       

 

3) rromi 

       

 

4) domenii prioritare 

       

 

5) absolventi licee din mediul rural 
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Art.5. Repartizarea locurilor bugetate pe programe de masterat 

 

 

Nr  

crt. 

Programul de studii  

universitare de master (locația geografică de 

desfășurare și limba de predare)  

Capacitatea 

de 

școlarizare  

Finantare 

buget  

Domenii 

prioritare 

 Studii 

cu taxă  

1 

Inginerie navală şi navigaţie-Inginerie şi 

management în domeniul maritim şi portuar, 

Constanța, limba română 50 6   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 9   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   43 

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 5   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 32 

13 

Inginerie electronică, telecomunicații și sisteme 

informatice- Circuite și sisteme integrate de 

comunicații,Constanța, limba română 50 6 12 32 

14 

Inginerie electronică, telecomunicații și sisteme 

informatice- Circuits and Integrated Systems for 

Communications,Constanța, limba engleza 50       

15 

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi sisteme 

informatice, Securitate cibernetică şi managementul 

riscurilor 50     50 

16 

Inginerie navală şi navigaţie_ Inginerie navală şi 

navigaţie-Inginerie marină (în limba engleză-Marine 

Engineering) 50     50 

  800 76 23 650 

   

1 rrom 
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Art. 6.  Modificarea Metodologiei de admitere la Studii de master, astfel: 
Art.15. (1) În anul 2020, ținând cont de situația specifică epidemiologica determinată de raspandirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, de măsurile de distanțare socială, admiterea se face prin concurs de 
dosare, pe baza mediei examenului de diploma obţinute si a mediilor generale a celor 4 ani de studii. 
(2) Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul 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 aritmetica dintre media examenului de 
diploma si media generală a anilor de studii din programul de licenta. Media se calculează cu două 
zecimale fără rotunjire. 

 

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

Metodologiei de admitere şi taxele pentru anul 2020/2021 vor fi înaintate spre aprobare 

Senatului. 

 
Art.7. 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. Violeta Vali CIUCUR                                          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.2.  din 27 mai 20203 
 

Art.1. Desfasurarea activitatilor didactice la laboratoare. In conformitate cu OM_4206/06.05.2020, 
art 4. alin (3) activitatile didactice de tipul laboratoarelor, proiecte, activitati de cercetare care impun 
interactiunea fata in fata vor fi recuperate in sistem modular intensiv dupa incetarea starii de urgenta 
si inainte de sesiunile de examene aferente semestrului al II-lea. In conformitate cu HS UMC din 14 
martie 2020 activitatile didactice de tipul laboratoarelor se pot desfasura “online” sau “fata in fata” 
functie de specificul disciplinei si de materialele pregatite si puse la dispozitia studentilor de catre 
cadrul didactic care desfasoara aceasta activitate. Activitatile didactice de tipul laboratoarelor se vor 
desfasura prin una din cele doua metode pe baza analizei criteriilor ce trebuiesc indeplinite, corelate 
cu competentele ce trebuie dobandite de catre studenti. 
Art.2. Laboratoarele in regim “online” se pot defasura pe baza orarului stabilit. Activitatile de laborator 
ce se vor desfasura in regim “fata in fata” se vor programa modular functie de facilitatile disponibile, 
numarul de student participanti si capacitatea de cazare in caminele universitatii. Laboratoarele fata in 
fata se vor desfasura dupa un orar independent stabilit de colectivul de intocmire a orarului cu 
acceptul profesorului indrumator si acceptul studentilor. Orarul va fi postat pe site ul universitatii; 
Art.3. In mod exceptional pentru anul universitar 2019-2020 cadrele didactice care au in norma 
didactica activitati de laboratoare completeaza o Decalaratie pe proprie raspundere. In aceasta 
declaratie, cadrul didactic isi manifesta sau nu disponibilitatea de desfasurare a activitatilor de 
laborator in regim fata in fata. Departamentul va cauta solutii pentru inlocuirea cadrului didactic care 
nu doreste recuperarea sedintelor de laborator fata in fata pentru a se organiza activităţile respective. 
Daca posibilitatea de inlocuire nu exista, activitatile nu se vor desfasura. Activitatile de laborator “fata 
in fata” vor recupera activitatile didactice neefectuate in perioada 15 martie 2020 - 31 mai 2020. 
Cadrele didactice care nu opteaza pentru desfasurarea activitatilor de laborator “fata in fata” si care 
nu au solutii alternative de atingere a competentelor necesare pentru studenti nu vor fi pontate pentru 
activitatile nedesfasurate in perioada starii de urgenta. 
Art.4. Cadrele didactice care justifica atingerea competenetelor necesare studentilor prin ore de 
laborator “online” ca metoda didactica alternativa vor informa departamentul despre aceasta solutie. 
Art.5. Studentii care nu parcurg activitatile de laborator prin una din cele doua metode nu se pot 
prezenta la examen. Decanatele facultatilor vor lua masuri pana la inceperea anului universitar 
2020/2021 sa remedieze situatia. 
Art.6. Declaratiile cadrelor didactice referitoare la modul de sustinere a activitatilor de laborator 
trebuie sa fie conforme cu Fisa Disciplinei. Prin exceptie, pentru perioada martie- iunie 2020 cadrele 
didactice vor inlocui in Fisa Disciplinei posibilitatea de sustinere a activitatii “fata in fata” cu 
posibilitatea alternativa de desfasurare “online”. Incepand cu 1 iulie 2020 in mod obligatoriu Fisele 
Disciplinelor vor cuprinde posibilitatea de desfasurare a activitatilor practice in “online” si optiunea 
cadrului didactic pentru una din cele doua variante, “online” sau “fata in fata”. 
Art.7. Studentii care au in program ore de laborator care se organizeaza in regim “fata in fata” 
opteaza sa se prezinte la aceste ore si fac o Cerere adresata Decanatului. In aceasta solicitare vor 
mentiona daca solicita cazare in caminele studentresti. Studentii care nu desfasoara activitatile 
practice prin una din cele doua metode enuntate nu se pot prezenta la examen nefiindindeplinite 
criteriile minimale anterioare examinarii. 
Art.8. Pentru ambele tipuri de activitati se elaboreaza Orare care se posteaza pe site-ul Universitatii.  
Art.9. Pentru organizarea activitatii “fata in fata”:  

- organizarea de subgrupe de maxim 10 studenti, care sunt postate pe site. Studentii pot 
participa la laborator numai respectand aceasta distribuire pe subgrupe. 

                                                 
3 exemplar original cu semnătură şi ştampilă la secretar şef universitate, sala P003 
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- orarul se elaboreaza incepand cu anul IV de studii, se continua cu laboratoarele anului III 

de studii, apoi ale anilor II si I de studii. Aceasta etapizare tine cont de numarul de sedinte 
de laborator ce trebuiesc efectuate si de conditiile de desfasurare a acestor activitati in 
contextul epidemiologic actual. 

Art. 10. Orarul va fi elaborat functie de urmatoarele criterii:  
- grupa de studenti care va intra in orice laborator nu va depasi 10 studenti; 
- orele se vor programa incepand cu ora 8. Accesul studentilor in salile de laborator va fi 

permis la intervale regulate de 15 minute, in Sali diferite. 
-  nu vor fi programate mai mult de 2 sali de laborator pentru activitate pe acelasi coridor 

dintr-o cladire; 
- accesul în universitate se realizează prin ușa principala iar evacuarea se face utilizand 

usile secundare. 
- pentru fiecare laborator este asigurată o cale separată de acces a studenților; 
- accesul studenților în laborator este permis numai după dezinfectarea mâinilor, prin 

utilizarea dozatoarelor amplasate atât la intrarea în universitate căt și la intrarea în 
laborator si numai dupa măsurarea temperaturii (termometrele digitale cu infraroșu sunt 
repartizate pe fiecare laborator) de catre cadrul didactic coordonator. 

- in fiecare laborator se distribuie gratuit manuși și mască pentru studenți și pentru cadre 
didactice; 

- inainte de inceperea fiecarei sedinte de laborator sala respectiva este dezinfectata si 
aerisita. 

- Fiecare sedinta de laborator durează 90 minute. Este recomandabil ca in pauza studentii 
sa nu paraseasca incaperea in scopul limitarii potentialelor contacte. In caz de necesitate 
acestia pot parasi incaperea iar la intoarcere se vor dezinfecta urmand aceiasi pasi ca la 
prima intrare.  
 

Art.11. Prin exceptie pentru perioada martie- iunie 2020 activitatile de laborator in regim online se vor 
relua in perioada 18mai -31 mai pe baza unei programari si orar intocmit. 
S-a supus la vot. S-a aprobat în unanimitate de voturi. 

 

Art.12. 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. Violeta Vali CIUCUR                                          Edith PĂDINEANU      
 

 

mailto:info@cmu-edu.eu
https://cmu-edu.eu/hotarari-consiliu/

