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Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră din cadrul Universității Maritime din Constanța activează 
prin intermediul Comisiei pentru orientarea profesională a studenților, comisie constituită conform 
deciziilor Rectorului Universităţii Maritime din Constanța, nr.376/9 septembrie 2016, astfel: 
 

 Director Departament de Consiliere Profesională și Promovare/Cursuri IMO - Luminița Stan 

 Prodecan Facultatea de Navigație și Transport Naval – Conf.univ.dr.ing. Nicoleta Acomi 

 Prodecan Facultatea de Electromecanică Navală – Ș.L. dr. ing. Mihaela Bărhălescu 

 Director Departament  Relații Internaționale – Georgiana Buzu 

 Secretar Departament de Consiliere Profesională și Promovare/Cursuri IMO – Amalia 
Domolescu 

 Reprezentant ALUMNI - Esna Resul 

 Student – Elena Ionașcu 
 

Comisia pentru orientarea profesională a studenților oferă sprijin studenţilor și elevilor în clarificarea 
propriilor aspiraţii privind cariera, în identificarea de oportunităţi educaţionale şi profesionale 
pornind de la propriile abilităţi, valori şi interese profesionale. 
Comisia pentru orientarea profesională a studenților asigură şi promovează un mediu favorabil 
dezvoltării capitalului uman studenţesc în vederea inserţiei eficiente pe piaţa muncii. 
 

Principalele direcții de acțiune ale Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră vizează: 
a. Orientarea şi consilierea elevilor/studenţilor, astfel încât aceştia să fie capabili să îşi poată 

planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional şi profesional; 
 b. Reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în 

carieră, precum şi de motive personale sau de adaptare la mediul universitar; 
 c. Facilitarea relaţiei dintre studenţii şi absolvenţii UMC şi piaţa muncii, astfel încât aceştia să 

cunoască oportunităţile şi provocările reale ale pieţei muncii; 
 d.  Creşterea angajabilității absolvenţilor în domeniile de studii absolvite. 
 

Activități  desfăşurate de Centrul de Consiliere  și Orientare în Carieră 

1 Sprijinirea studenților și absolvenților UMC, în vederea orientării profesionale pentru asigurarea 
succesului academic și profesional, constituie unul din obiectivele prioritare ale Universității 
Maritime. Activitățile care conduc la realizarea acestui obiectiv acoperă o arie variată de acțiuni, 
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printre acestea numărându-se organizarea de workshop-uri, târguri de cariere, asistență și suport 
logistic oferit agenților economici/agențiilor de crewing în vederea recrutării 
studenților/absolvenților şi plasarea lor pentru efectuarea practicii ambarcate la bordul navelor 
comerciale, asistenţă la întocmirea și redactarea CV-urilor, îndrumare și asistență la depunerea 
candidaturii pentru programul de burse Erasmus. 
1.1 Studenții constituie cel mai important grup de beneficiari ai activității academice,  motiv 
pentru care universitatea și-a fixat ca prioritate absolută satisfacerea cerințelor și așteptărilor 
acestora legate de accesul pe o piață a muncii globalizată și foarte bine reglementată. În absența unei 
flote naționale, universitatea a căutat soluții eficiente pentru facilitarea stagiilor de practică 
ambarcată a studenților, în conformitate cu reglementările Convenției STCW pentru instruirea și 
certificarea personalului navigant.  
În acest sens, pentru asigurarea practicii la bordul navelor maritime, în vederea acumulării stagiului 
minim impus pentru obținerea brevetului de ofițer maritim, Universitatea Maritimă din Constanța a 
încheiat protocol de colaborare cu agenții de crewing, numărul acestora fiind de 30, până în prezent. 
Aceste protocoale de colaborare au ca scop realizarea unui cadru general, optim, de colaborare,  
parteneriat și sprijin reciproc între Universitate și agenții economici care  recrutează și instruiesc la 
bordul navelor studenții si masteranzii Universității Maritime, în vederea desfășurării de stagii de 
practică.  
1.2  În baza parteneriatelor încheiate cu agențiile de crewing, în anul universitar 2019-2020 s-au 
desfășurat acțiuni de informare în rândul studenților Universității ce au avut ca scop diseminarea 
informațiilor referitoare la  ofertele de stagii de practică, s-au derulat activități de sprijinire si 
asistenta în procesul de aplicare pentru ofertele de muncă, s-au organizat  evenimente în colaborare 
cu agenți economici din domeniul maritim,  astfel:  
-campania de recrutare cadeți  punte, desfășurată de  Maersk România pe parcursul anului 
universitar 2019-2020, s-a transpus în activitatea Centrului  în acțiuni de diseminare anunțuri/ 
informații  către studenții UMC, intermedierea relațiilor dintre reprezentanții companiei și studenții 
facultății de Navigație și Transport Naval, prin organizarea în cadrul Universității, a unor evenimente 
menite să crească gradul de conștientizare asupra oportunităților de aplicare și ulterior de angajare, 
în cadrul Maersk România, evenimente constituite sub forma de prezentări și dezbateri între 
studenții UMC și reprezentanții Maersk România, organizate in luna octombrie 2019 și noiembrie 
2019, la care au participat peste 70 de studenții UMC, reprezentanți Maersk și studenți/absolvenți 
UMC – selectați și angajați ai companiei de crewing.  
În luna septembrie 2020, în colaborare cu aceeași companie, s-a organizat pe platforma eCampus a 
Universității Maritime, evenimentul  online “Cadet pe navele MAERSK A/S” la care au luat parte 
peste 50 de studenți ai facultății de Navigație și Transport Naval, interesați de stagiile de practică la 
bordul navelor container din flota  Maersk A/S. Evenimentul s-a desfășurat sub forma de prezentare, 
dezbatere, sesiune Q&A si s-a concretizat intr-un mijloc de informare, cunoaștere și conștientizare a 
posibilităților de recrutare. 
În iunie 2020, se inițiază acțiunea de informare și conștientizare asupra programului de practică la 
sediul companiei,  propus de Maersk România.  
 
-campania de recrutare cadeți punte și mașină lansată de Maersk Tankers, în toamna anului 2019 și  
în vara anului 2020 -  diseminare informații către studenți UMC referitoare la procesul de aplicare și 
condiții de recrutare anunțate de agenția de crewing, servicii de consiliere şi orientare în carieră prin 
îndrumarea pentru efectuarea stagiului de practică propus de Maersk Tankers pentru studenţii 
Facultății de Navigație și Transport Naval și Electromecanică Navală; 
 



 

-campaniile de recrutare cadeți pentru nave comerciale, desfășurate de agențiile de crewing CMA 
SHIPS si Stargate - acțiuni de informare studenți; 
 
-campania de recrutare cadeți pentru nave de pasageri, la începutul lunii martie 2020, recrutări 
inițiate de agențiile de crewing Good Winds, Solaris Jobs și Sea Jobs, diseminare informații;  
informare asupra Târgului de job-uri din domeniul maritim,  JobCruiseFair, desfășurat in București, în 
noiembrie 2019;  
 
-asistență și sprijin logistic în campania de recrutare cadeți desfășurată de agenția de crewing AB 
Crewing pentru armatorul japonez NYK, în toamna anului 2019, prin intermediul căreia au fost 
consiliați, în vederea aplicării, un număr de 33 de studenți din anul III, de la specializarea Navigație și 
Transport Maritim și Fluvial (19 studenți) și de la specializarea Electromecanică Navală (14 studenți). 
În același context, al colaborării cu armatorul japonez NYK, se încadrează și activitatea de coordonare 
desfășurată de Serviciul de Consiliere Profesională, în vara anului 2020, a demersului unitar realizat 
de către Universitate, prin cele două facultăți: Navigație și Transport Maritim și Fluvial și 
Electromecanică Navală, de întocmire, elaborare, completare și livrare a documentației necesară 
pentru recertificarea Universității Maritime de către Ministerul Transporturilor din Japonia. 
 
2. În contextul necesității efectuării practicii ambarcate desfășurată la bordul navelor comerciale, 
condiție obligatorie pentru accederea la brevetul de ofițer maritim și având în vedere cerințele legale 
de instruire și certificare a personalului navigant maritim în conformitate cu prevederile Convenției 
STCW, Universitatea Maritimă, prin Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră desfășoară activități 
de informare a studenților privind serviciile educaționale integrate oferite, propunând cursuri 
complementare, necesare dezvoltării carierei in domeniul maritim.  Acțiunea este preluată de către 
Departamentul de Consiliere Profesională și Promovare, prin intermediul căruia se organizează și 
desfășoară cursurile obligatorii în materie de siguranţă maritimă, necesare emiterii certificatelor de 
competenţă pentru personalul navigant maritim, în speță cadet, cursuri care intră sub incidenţa 
Convenţiei STCW. Astfel, prin intermediul Departamentului de Consiliere Profesională și Promovare 
s-a organizat în perioada martie – iunie 2020, cursuri de siguranță maritimă, în baza protocolului de 
colaborare încheiat anual cu Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din 
Transporturi Navale (CERONAV). 
Acestea cursuri sunt: 

 Program de pregătire de bază pentru siguranța maritimă: 
o Prim ajutor medical; 
o Prevenirea și lupta contra incendiilor; 
o Tehnici individuale de supraviețuire pe mare; 
o Protecție individuală și responsabilități sociale la bordul navelor; 

 Familiarizarea privind securitatea navei și sarcini specifice de securitate la bordul navei 
În sesiunea de cursuri din primăvara anului 2020, s-au înscris 111 studenți  ai Universității Maritime 
care au frecventat și promovat aceste cursuri de specialitate.  
Prin organizarea acestor cursuri necesare studenților care doresc obținerea certificatelor de 
capacitate de ofițer maritim aspirant, se susține pregătirea practică a studenților, în vederea facilitării 
obținerii unui loc de muncă potrivit competențelor teoretice dobândite pe parcursul anilor de studiu. 
 
3. In perioada octombrie 2019 - septembrie 2020, un număr de 698 de studenți de la programul de 
studii licență care au efectuat voiaje de practică ambarcată și 358 de studenți de la programele de 



 

master, care au desfășurat voiaje de practică ambarcată, au primit consiliere privind traseul lor 
educational și profesional. 

Oct 2019 - Sep2020 

Program de 
studii Master  

Navigație 188 

Electromecanică  144 

Electrotehnică 22 

Mediu 4 

Total  358 

Program de 
studii Licență 

  ZI IFR 

Navigație 155 71 

Electromecanică  166 164 

Electrotehnică 44 98 

Total  365 333 

 
4. Absolvenții Universității Maritime, pentru a accede la brevetele maritime,  trebuie să efectueze  un 
stagiu de îmbarcare la bordul navelor maritime, pe funcţia de ofiţer maritim aspirant, de minimum 
12 luni, ca parte a unui program de formare aprobat în care se include pregătirea la bord, conform 
cerinţelor Codului STCW, program care este înregistrat  și se confirmă, astfel,  printr-un jurnal de 
practică aprobat de administrația maritimă responsabilă cu eliberarea certificatelor de competență,  
respectiv, Autoritatea Navală Română.  
Absolvenții Universității Maritime trebuie ca pentru depunerea dosarului de înscriere în vederea 
obținerii brevetelor maritime de la ANR, să prezinte jurnalul de practică purtând viza de control a 
competențelor din cuprinsul acestuia, viza care confirmă îndeplinirea cerințelor minime stipulate în 
Convenția STCW.  
Această viză se obține în urma unei examinări organizată de către Departamentul  de Consiliere 
Profesională, ca metodă de verificare a cunoștințelor acumulate de studenți/absolvenți în perioada 
stagiului de practică de 12 luni. 
În perioada octombrie 2019 – septembrie 2020, 287 absolvenți ai Universității Maritime din 
Constanța au participat la examinarea pentru evaluarea competențelor minime, acumulate de 
studenți sau absolvenți, în perioada stagiului de practică ambarcată la bordul navelor maritime, 
conform cerințelor Conventiei STCW. 
 
5. Consilierea studenţilor în legătură cu oportunităţile de studiu în străinătate si a mobilităților de 
plasament/practică îmbarcată, îndrumarea acestora pentru accesarea proiectelor finanţate din 
fonduri europene în care Universitatea Maritimă din Constanța este cooptată, reprezintă activități de 
interes ale Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră. În această direcție, în anul universitar 2019-
2020, un număr de 66 de studenți au fost consiliați cu privire la programul Erasmus, plasament la 
bordul navelor comerciale și au aplicat la acest program european. 
 
6. Monitorizarea traseului profesional al absolvenților UMC reprezintă unul dintre obiectivele 
importante ale Universității Maritime din Constanța, obiectiv care este îndeplinit prin activitatea 
desfășurată în cadrul Departamentului de Consiliere Profesională. Această activitate prioritară are la 
bază administrarea, centralizarea, monitorizarea și raportarea datelor, preluate din chestionarul 
ALUMNI (chestionar privind monitorizarea inserției socio-profesionale și a traseului ocupațional 
pentru absolvenții Universității Maritime din Constanța).  



 

Chestionarul ALUMNI este completat de către fiecare absolvent al Universității, la ridicarea diplomei 
de absolvire. Această activitate este desfășurată în vederea respectării cerințelor ARACIS privind 
monitorizarea traseului profesional al absolvenților UMC.  
 
 

 
 
                           Luminița Stan   

                          Director Departament Consiliere Profesională și Promovare           
                                                (cursuri IMO) 

 
 

 


