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Capitolul I. Cadrul legislativ
Prezenta Metodologie este fundamentată pe următoarele acte normative:
-

-

-

Metodologia de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat
din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv,
fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017 - 2018,
aprobată prin OMEN nr. 3900/16.05.2017 (anexa 2 la OMEN);
Procedura de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar şi
superior de stat şi particular acreditat din România, pe locuri cu taxă în lei, începând cu
anul şcolar/universitar 2017 - 2018, aprobată prin OMEN nr. 4294/29.06.2017;
Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni – REPUBLICARE.

Capitolul II. Considerații generale
Art. 1. Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr.
299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare:
a) Persoanele care își asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine
română și cele aparținând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara
frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânii, aromâni,
basarabeni, bucovineni, cuțovlahi, daco-români, fărșeroți, herţeni, istro-români, latini
dunăreni, macedoromâni, macedo - români, maramureșeni, megleniți, megleno-români,
moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji),
precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus;
b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum
și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate.
Art. 2. Studiile pe locurile fără plata taxelor de şcolarizare (cu sau fără bursă) se desfăşoară
exclusiv în limba română.
2.1. Românii de pretutindeni care au dobândit competenţe de limba română în contexte nonformale
sau informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr-o evaluare (nivel minim B1), definită
conform Cadrului european comun de referinţă. În cazul candidaţilor 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 (nivel minim B1), prin Departamentul de profil din cadrul universității.
2.2.Sunt exceptați de la obligaţia de a prezenta rezultatul evaluării competenţelor de limba română,
la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, candidații care prezintă acte de
studii româneşti aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome şi
certificate) sau acte de studii, respectiv situaţii şcolare atestând cel puţin patru ani de studii
consecutivi urmaţi în limba română într-o instituţie de învăţământ din sistemul naţional din
România sau străinătate, precum şi certificate sau atestate de competenţă lingvistică pentru limba
română nivel minim B2.
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Art. 3. Școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, la
programe de studii acreditate și autorizate să funcționeze provizoriu, a românilor de
pretutindeni se realizează astfel:
a) pe locuri de studii, fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri
a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calității și a
capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare.
b) pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri
a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calității și a
capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare.
c) pe locuri de studii cu plata taxei de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii
români, în limita cifrei de școlarizare aprobată de senatele universitare, în funcție de
capacitatea de școlarizare.
3.1. Admiterea se realizează prin concurs de dosare. Oferta locurilor pentru studii de licență și
masterat se poate consulta în Anexele 8, 9 și pe site-ul universității. Locurile sunt alocate tuturor
programelor de studii în limba română în limita capacităţii de şcolarizare.
3.2. Ierarhizarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei de la bacalaureat
(sau examen echivalent) pentru admiterea la studii de licenţă, respectiv media de la examenul
de licenţă pentru admiterea la studii de masterat. Acolo unde e cazul, departajarea se va face pe
baza mediei anilor de studiu din liceu (la admiterea la studii de licenţă), respectiv media de
promovare a anilor de studii de licenţă (la admiterea la studii de master). Candidații cu cele
mai mari medii vor ocupa locurile fără taxă, cu bursă, apoi locurile fără taxă fără bursă,
până la capacitatea alocată de Ministerul Educației.
Locurile de studii cu plata taxei de școlarizare în lei pot fi ocupate de candidații care nu s-au
încadrat în clasificarea pentru locurile fără taxă, sau de candidații care au optat pentru acest tip
de loc la înscriere, precum și de candidații care doresc să studieze în limba engleză.
3.3. Pentru a fi declaraţi admişi, la confirmarea locului ocupat, candidaţii sunt obligaţi să depună
diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă), respectiv diploma de bacalaureat (sau
echivalentă) şi diploma de licenţă, în original, la universitate în termenele prevăzute în Anexa 10
- Calendarul concursului de admitere.
Art. 4. Oferta locurilor alocate, este publicată pe site-ul Universității Maritime din Constanța, la
secțiunea Admitere https://cmu-edu.eu/admitere-romani-de-pretutinderi/.
4.1. Conform prevederilor legale în vigoare candidații sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere, a
taxei de înmatriculare, a taxelor de procesare a dosarului, a taxei pentru testarea competențelor
lingvistice de limbă română.
4.2 Universitatea poate redistribui, cu aprobarea M.E., locurile alocate inițial pe țări, care au rămas
neocupate în urma organizării concursului de admitere, în funcție de numărul de candidați înscriși
la concurs.
4.3 Universitatea îşi rezervă dreptul de a solicita ME - DGRIAE verificarea autenticităţii diplomei
de bacalaureat/ adeverinţei de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învăţământului
liceal.
4.4 Listele candidaților admiși vor fi înaintate de universitate către M.E.-D.G.R.I.A.E., în vederea
emiterii aprobărilor de școlarizare, pentru fiecare student admis. ME poate solicita dosarul de
candidatură în vederea emiterii aprobării de școlarizare.
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi şi confirmaţi şi semnarea contractelor de şcolarizare va
fi efectuată după emiterea aprobării de şcolarizare ce către ME - DGRIAE, prin decizie a
Rectorului universităţii.
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Capitolul III. Admiterea la studii universitare de licență
Art. 5. Procedura de admitere.
Înscrierile la concursul de admitere sesiunea iulie-septembrie se deşfăşoară online, conform
calendarului concursului de admitere (Anexa 10).
5.1. Admiterea pe locurile alocate „Românilor de pretutindeni” se desfășoară la nivel de
universitate și nu la nivel de program de studii.
Etapa I În aplicația Admitere Online https://cmu-edu.eu/admitere-romani-de-pretutindeni/ sunt
configurate concursurile corespunzătoare românilor de pretutindeni.
Etapa a II - a
La Pasul 1 – candidatul va introduce numele, prenumele, numele tatălui, numele mamei,
două numere de telefon – primul - al său, iar cel de-al doilea – alternativ, precum și Codul numeric
personal (Social Identification Number).
La Pasul 2 – candidatul va pune la dispoziție informații despre locul și (orașul,
județul/raionul, țara) data nașterii (ziua, luna anul), precum și tipul actului de identitate, seria și
numărul actului de identitate.
La Pasul 3 – va specifica sexul (M/F), tipul mediului din care provine (rural/urban) precum
și alte informații solicitate de aplicația Admitere Online; la sfârșit, va specifica și ultimul ciclu de
studii absolvit.
La Pasul 4 – va completa informații privind studiile liceale (numele liceului, profilul,
specializarea, forma de învățământ, durata, media la examenul de bacalaureat sau echivalent, etc)
și, după caz, informații despre studiile universitare absolvite (nume universității, facultatea,
programul de studii, forma de învățământ, durata, media de examenului de licență, media anilor de
studii licență etc).
La Pasul 5 – va specifica locul / locurile (Român de pretutindeni bugetat cu bursă, Român
de pretudindeni buget fără bursă, sau loc cu taxa) pentru care candidează în concursul de Admitere.
La Pasul 6 – va introduce notele în baza cărora se face clasificarea.
La Pasul 7 – se va încărca scutirea de la plata taxei de înscriere în concurs / taxa de înscriere
în concurs.
La Pasul 8 – candidatul va încărca în format electronic documentele necesare și va transmite
dosarul / dosarele către comisia de admitere.
Candidații care din diverse motive nu reușesc să parcurgă toți pașii pentru transmiterea dosarului,
pot solicita asistență pe adresa suportadmitere@cmu-edu.eu. Universitatea pune, de asemenea la
dispoziție un număr de telefon mobil la care se poate solicita asistență – 0040 755 063 338.
5.2. Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi se va afişa pe site-ul universităţii modulul
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.
5.3. Eventuale contestaţii se pot depune exclusiv prin suportadmitere@cmu-edu.eu. Nu se admit
contestaţii depuse peste termenul prevăzut în prezenta metodologie de admitere. Termenul de
rezolvare şi de răspuns la contestaţii (prin afişare pe site-ul universităţii), este precizat în calendarul
concursului de admitere (Anexa 10). După soluționarea contestațiilor, se vor afişa listele provizorii.
5.4. Confirmarea locului ocupat prin concurs se face în conformitate cu calendarul concursului de
admitere (Anexa 10).
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Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, prin depunerea
personală la sediul universităţii a dosarului cu actele în original şi Anexa nr. 4, completată şi
semnată.
5.5. Lista definitivă, în urma confirmărilor, se va afişa pe site-ul universităţii în conformitate cu
calendarul concursului de admitere ( Anexa 10), 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.
Art. 6. Documente necesare la înscriere în funcţie de ţara de provenienţă a candidatului
(1) Dosarul de candidatură al cetăţenilor din Republica Moldova conţine următoarele
documente:
a) Cerere - formular de înscriere (Anexa 2 - licenţă).
b) Copia certificatului de naştere;
c) Copia paşaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care
optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
d) Copie a cărţii de identitate, inclusiv anexa cu indicarea domiciliului stabil;
e) Copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
f) Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, dacă este cazul, adeverinţa (pentru
absolvenţi anului curent) de promovare a examenelor naţionale de absolvire a
învăţământului liceal;
g) Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite;
h) Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului că nu posedă buletin/ carte de identitate
românească, conform Anexei 6;
i) Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului că nu a mai beneficiat de finanțare de la
bugetul de stat pentru nivelul de studii la care se înscrie, conform Anexei 7;
j) Notă de informare și declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter
personal, conform Anexei 5;
k) Adeverinţa medicală tip din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează.
l) Certificat de absolvire a anului pregătitor/certificat de competenţă lingvistică în limba
română, conform prevederilor art. 2 (dacă este cazul).
(2) Dosarul de candidatură pentru românii de pretutindeni din Albania, Bulgaria,
Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria şi Diaspora conţine
următoarele documente:
a. Cerere - formular de înscriere (Anexa 2 - licenţă);
b. Copia a certificatului de naştere;
c. Copia paşaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru
care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
d. Copia certificatului de căsătorie;
e. Copie a cărţii de identitate;
f. Declaraţie pe proprie răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, de asumare a identităţii
culturale române, potrivit legislaţiei în vigoare, conform Anexei nr. 3; aceasta se
completează la sediul misiunilor diplomatice ale României din statele de reşedinţă ale
candidaţilor sau la sediul Ministerului pentru românii de pretutindeni din Bucureşti;
g. Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă sau, dacă este cazul, adeverinţa (pentru
absolvenţii anului curent) de promovare a examenelor naţionale de absolvire a
învăţământului liceal, inclusiv pentru absolvenţi ai şcolilor care desfăşoară, pe teritoriul
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României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară
acreditat Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar;
h. Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învăţământ;
i. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului că nu posedă buletin/carte de identitate
românească, conform Anexei 6;
j. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului că nu a mai beneficiat de finanțare de la
bugetul de stat pentru nivelul de studii la care se înscrie, conform Anexei 7;
k. Notă de informare și declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter
personal, conform Anexei 5;
l. Adeverinţa medicală tip din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
m. Certificat de absolvire a anului pregătitor/certificat de competenţă lingvistică în limba
română, conform prevederilor art. 2 (dacă este cazul).
Toate documentele care nu sunt emise în limba română vor fi însoţite de traducerea în limba
română sau într-o limbă de circulaţie internaţională.
Capitolul IV. Admiterea la studii universitare de masterat
Art.7. Condiţii de eligibilitate: sunt eligibili pentru înscriere la concurs românii de
pretutindeni care au absolvit programe de studii de licenţă acreditate.
7.1. Procedura de admitere. Candidaţii vor fi admişi pe bază de concurs de dosar, media de
admitere fiind media de la examenul de licenţă. Acolo unde e cazul departajarea se va face pe
baza mediei de promovare a anilor de studii de licenţă.
7.2. Înscrierile la concursul de admitere sesiunea iulie-septembrie se deşfăşoară conform
calendarului concursului de admitere (Anexa 10).
7.3. Admiterea pe locurile alocate „Românilor de pretutindeni” se desfășoară la nivel de
universitate și nu la nivel de program de studii.
Etapa I În aplicația Admitere Online https://cmu-edu.eu/admitere-romani-de-pretutindeni/ sunt
configurate concursurile corespunzătoare românilor de pretutindeni.
Etapa a II - a
La Pasul 1 – candidatul va introduce numele, prenumele, numele tatălui, numele mamei,
două numere de telefon – primul - al său, iar cel de-al doilea – alternativ, precum și Codul numeric
personal (Social Identification Number).
La Pasul 2 – candidatul va pune la dispoziție informații despre locul și (orașul,
județul/raionul, țara) data nașterii (ziua, luna anul), precum și tipul actului de identitate, seria și
numărul actului de identitate.
La Pasul 3 – va specifica sexul (M/F), tipul mediului din care provine (rural/urban) precum
și alte informații solicitate de aplicația Admitere Online; la sfârșit, va specifica și ultimul ciclu de
studii absolvit.
La Pasul 4 – va completa informații privind studiile liceale (numele liceului, profilul,
specializarea, forma de învățământ, durata, media la examenul de bacalaureat sau echivalent, etc)
și informații despre studiile universitare absolvite (nume universității, facultatea, programul de
studii, forma de învățământ, durata, media de examenului de licență, media anilor de studii licență
etc).
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La Pasul 5 – va specifica locul / locurile (Român de pretutindeni bugetat cu bursă, Român
de pretudindeni buget fără bursă, sau loc cu taxa) pentru care candidează în concursul de Admitere.
La Pasul 6 – va introduce notele în baza cărora se face clasificarea.
La Pasul 7 – se va încărca scutirea de la plata taxei de înscriere în concurs / taxa de înscriere
în concurs.
La Pasul 8 – candidatul va încărca în format electronic documentele necesare și va transmite
dosarul / dosarele către comisia de admitere.
Candidații care din diverse motive nu reușesc să parcurgă toți pașii pentru transmiterea dosarului,
pot solicita asistență la adresa suportadmitere@cmu-edu.eu. Universitatea pune, de asemenea la
dispoziție, un număr de telefon mobil la care se poate solicita asistență – 0040 755 063 338.
7.4. Lista provizorie a candidaţilor declaraţi admişi se va afişa pe site-ul universităţii modulul
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.
7.5. Eventuale contestaţii se pot depune exclusiv prin suportadmitere@cmu-edu.eu. Nu se admit
contestaţii depuse peste termenul prevăzut în prezenta metodologie de admitere. Termenul de
rezolvare şi de răspuns la contestaţii (prin afişare pe site-ul universităţii), este precizat în calendarul
concursului de admitere (Anexa 10). După soluționarea contestațiilor, se vor afişa listele provizorii.
7.6. Confirmarea locului ocupat prin concurs se face în conformitate cu calendarul concursului de
admitere (Anexa 10).
7.7. Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, prin depunerea
personală la sediul universităţii a dosarului cu actele în original şi Anexa nr. 4, completată şi
semnată.
7.8. Lista definitivă, în urma confirmărilor, se va afişa pe site-ul universităţii în conformitate cu
calendarul concursului de admitere ( Anexa 10), 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.
Art. 8. Documente necesare la înscriere în funcţie de ţara de provenienţă a candidatului
(1)Pentru candidaţi din Republica Moldova, dosarul de candidatură va cuprinde:
a) Cerere - formular de înscriere (Anexa 1 - master);
b) Copia certificatului de naştere;
c) Copia paşaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru
care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
d) copie a cărţii de identitate, inclusiv anexa cu indicarea domiciliului stabil;
e) Copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
f) Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă;
g) Copia diplomei de licenţă sau echivalentă sau, după caz, adeverinţa (pentru absolvenţi
anului curent) de promovare a examenului de licenţă;
h) Copia suplimentului la diploma de licenţă / foii matricole;
i) Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului că nu posedă buletin/carte de identitate
românească, conform Anexei 6;
j) Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului că nu a mai beneficiat de finanțare de la
bugetul de stat pentru nivelul de studii la care se înscrie, conform Anexei 7;
k) Notă de informare și declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter
personal, conform Anexei 5;
l) Adeverinţa medicală tip din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
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m)Certificat de absolvire a anului pregătitor/certificat de competenţă lingvistică în limba
română, conform prevederilor art. 2 (dacă este cazul).
Toate documentele care nu sunt emise în limba română vor fi însoţite de traducerea în
limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională.
(2) Pentru candidaţi din Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia,
Ucraina, Ungaria şi Diasporă dosarul de candidatură va cuprinde:
a) Cerere - formular de înscriere (Anexa 1 - master);
b) Copia certificatului de naştere;
c) Copia paşaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru
care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
d) Copie a cărţii de identitate, inclusiv anexa cu indicarea domiciliului stabil;
e) Copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
f) Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă
g) Copia diplomei de licenţă sau echivalentă sau, dacă este cazul, adeverinţa (pentru
absolvenţi anului curent) de promovare a examenului de licenţă;
h) Copia suplimentului la diploma de licenţă / foii matricole;
i) Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului că nu posedă buletin/carte de identitate
j) românească, conform Anexei 6;
k) Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului că nu a mai beneficiat de finanțare de la
bugetul de stat pentru nivelul de studii la care se înscrie, conform Anexei 7;
l) Adeverinţa medicală tip din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
m) Declaraţie pe proprie răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, de asumare a identităţii
culturale române, potrivit legislaţiei în vigoare, conform Anexei nr. 3 Declaraţia se
completează la sediul misiunilor diplomatice ale României din statele de reşedinţă ale
candidaţilor sau la sediul Ministerului pentru românii de pretutindeni din Bucureşti.
n) Notă de informare și declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter
personal, conform Anexei 5;
o) Certificat de absolvire a anului pregătitor/certificat de competenţă lingvistică în limba
română, conform prevederilor art. 2 (dacă este cazul).
Toate documentele care nu sunt emise în limba română vor fi însoţite de traducerea în limba
română sau într-o limbă de circulaţie internaţională.
Capitolul V. Drepturi şi obligaţii după înmatriculare
Art.9. Românii de pretutindeni înmatriculați la studii în România au următoarele obligații:
a) să respecte Constituția României şi legile în vigoare ale statului român;
b) să respecte regulamentul intern al U.M.C.;
c) să respecte prevederile prezentei metodologii care, în anumite situații, prevalează regulamentul
intern al instituțiilor de învățământ superior;
d) după obținerea vizei de studii, să se prezinte la U.M.C., în vederea înmatriculării;
e) să se prezinte la Inspectoratul General pentru Imigrări, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,
în vederea obținerii permisului de ședere în România pe toată perioada studiilor;
f) să prezinte permisul de ședere la Secretariatul facultății;
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În cazul încălcării prevederilor menționate, precum și la propunerea U.M.C., M.E. poate retrage
finanțarea pentru persoana în cauză.
Art.10. Beneficiarilor locurilor de studii cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare, respectiv
ai locurilor de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă li se asigură următoarele
facilități:
a) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română și bursă lunară,
după caz;
b) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pe toată durata ciclului universitar la care a fost admis și
bursă lunară, după caz; pe baza rezultatelor din anul academic anterior, un student are dreptul să
opteze pentru alt tip de bursă (de performanță sau de merit);
c) finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești, prin bugetul M.E., în limita subvenției
alocate;
d) asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemoepidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare;
e) transport în aceleași condiții ca și pentru studenții români, potrivit prevederilor legale.
Art.11. Bursa de studii-perioada de acordare: Pentru studenții înmatriculați la studii universitare
de licență și master, bursa se acordă conform prevederilor cadrului legal și de reglemantare din
U.M.C..
Capitolul VI. Dispoziții finale
Art.12. Studenții admiși la programele universitare de licență și masterat, care nu au obținut, la
finalizarea anului universitar, numărul de credite transferabile prevăzute în Regulamentul activității
studenților, nu mai beneficiază de drepturile prevăzute anterior. Aceste drepturi pot fi redobândite
în anul de învățământ următor, după obținerea creditelor necesare; studenții beneficiază de bursă,
dar nu mai mult de durata academică a studiilor prevăzută în documentele de autorizare/acreditare
a programelor de studii.
Art.13. Pe perioada suspendării bursei și a finanțării cheltuielilor de școlarizare, românii de
pretutindeni vor studia cu taxă în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art.14. Finanțarea totală a cheltuielilor de școlarizare se retrage în cazul încălcării legislației
naționale sau a normelor de conduită universitară.
Art.15. Un student declarat admis la studii universitare poate beneficia de finanțare de la buget
pentru un singur domeniu pe același ciclu de studii, un al doilea domeniu de studiu putând fi urmat
doar în regim cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetățenii români, conform prevederilor
legale în vigoare.
Art.16. În cazul în care românii de pretutindeni, pe parcursul studiilor, își schimbă domiciliul
stabil în România, aceștia pot continua studiile cu taxă în lei, în cuantumul stabilit pentru
cetățenii români, începând cu anul universitar următor.
Art.17. Mobilitatea academică
17.1. În situaţia în care un student solicită mobilitate academică definitivă la un alt program de
studiu, universitatea va transmite ME solicitarea de emitere a unei noi aprobări de școlarizare pentru
programul de studii respectiv. Studentul poate beneficia de mobilitate numai în condițiile în care
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are statut de promovat (integralist sau promovat condiționat pe baza numărului minim de credite).
17.2. În situaţia în care un student solicită mobilitate academică definitivă la o altă universitate,
atunci acesta poate beneficia de aceasta, sub rezerva acumulării numărului minim de credite
transferabile pentru promovarea anului de studiu la care solicită transferul. Mobilitatea academica
definitivă se realizează cu acordul instituţiilor de învăţământ superior în baza prevederilor legale,
cu respectarea capacităţii de şcolarizare. Instituţia de învăţământ primitoare va transmite ME
dosarul de transfer, în vederea emiterii aprobării de şcolarizare. Demersurile pentru mobilitatea
definitivă trebuie finalizate până cel târziu în data de 25 septembrie a fiecărui an universitar.
Art.18. Numărul de locuri pentru studii de licenţă şi master va fi afişat pe site-ul universităţii
după comunicarea acestora de către Ministerul Educației.
Discutat şi aprobat în ședința Senatului UMC din data de 11 februarie 2022.
Președinte SENAT
Prof. univ.dr.ing. Cornel Panait

Rector
Prof. univ.dr.ing. Violeta Vali Ciucur
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UNIVERSITATEA MARITIMĂ
DIN CONSTANŢA

COD: PO_01_01_C_F2

Anexa 1

CERERE DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE
- masterat 1. SPECIALIZAREA : ____________________________________________
2. a) Numele şi prenumele candidatului (cu iniţiala tatălui):

b) SEXUL (M = masculin, F = feminin)

__________________________

c) NAŢIONALITATEA (1 = românã, 2 = maghiarã, 3 = germanã, 4 = alte)
3.SITUAŢIA ŞCOLARÃ:
Absolvent al facultăţii: ________________________________________
Din cadrul universitãţii: _______________________________________
(se ataşazã acte doveditoare)
4.DATE PERSONALE:
a) Data naşterii_________________localitatea____________________
Judeţul __________________________
b) Domiciliul stabil:
Judeţul_____________localitatea____________str._____________
nr._______bl._______ap.____tel.____________mobil___________
e-mail______________________________
c) Buletin (carte) de identitate: seria __________ nr. ______________
eliberat de__________________________CNP________________
Taxa de înscriere achitatã cu chitanţa nr____________/_________
SEMNĂTURA CANDIDATULUI______________DATA____________
VERIFICAT________________SEMNĂTURA___________DATA____

ED.I REV. 5

PAG 1 DIN 1

Anexa 2
Cerere de înscriere la concurs de admitere la studii universitare în învățământul de stat din România pentru românii de pretutindeni

ATENŢIE!
A nu se completa de către candidat !

Nr. înreg. ME _________ din ___________

CERERE DE ÎNSCRIERE

Foto
3/4

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DE STAT DIN ROMÂNIA1

ANUL UNIVERSITAR 2022-2023
(Se va completa cu majuscule, cu datele din pașaport)

DATE PERSONALE:
NUMELE DE FAMILIE:

Se va completa cu litere latine majuscule

PRENUME:
Se va completa cu litere latine majuscule

PAŞAPORT

număr:

seria:

COD NUMERIC PERSONAL:
DOMICILIUL STABIL: Țara:

Regiunea:

Localitate:

……

Strada:

Telefon:

Nr:

E-mail:

DATA NAŞTERII:

LOCUL NAŞTERII: Țara:
Z

Z

L

L

A

A

A

A

SEXUL: Masculin… Feminin… STAREA CIVILĂ:Căsătorit(ă)

Localitatea:
Necăsătorit(ă)  CETĂŢENIA:



NAŢIONALITATEA:
PRENUMELE PĂRINŢILOR:

Tata:

Cetățeni a:

Naționalitatea

Mama:

Cetățeni a:

Naționalitatea

STUDII ABSOLVITE:
Ţara şi localitatea
0

Denumirea instituţi ei şi anul
absolvirii
1

Domeniul /
profilul
2

I

II

III

IV

V

Media
examen
de
absolvir e

3

4

5

6

7

8

Media anilor de studii

1Toate câmpurile se completează obligatoriu
MINISTERUL EDUCAŢIEI
ROMÂNIA - 2022

Denumirea actului de
studii3

9

Cerere de înscriere la concurs de admitere la studii universitare în învățământul de stat din România pentru românii de
pretutindeni

CUNOAŞTEREA LIMBII ROMÂNE Da 

Anexa 2

Nu 


*Alegerea instituțiilor de învățământ superior se va face în baza ofertei de locuri de studii a instituțiilor de învățământ superior, publicate
pe site-ul www.edu.ro-cooperare-internatională/romanii de pretutindeni

STUDII SOLICITATE:

1.

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Instituţia de învăţământ:*……………………………………………………………………………………………………………………
Specializarea
1) ……………………………………………………………………………… 14) …………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………… 15) …………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………… 16) …………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………… 17) …………………………………………………………………………
5) ……………………………………………………………………………… 18) …………………………………………………………………………
6) ……………………………………………………………………………… 19) …………………………………………………………………………
7) ……………………………………………………………………………… 20) …………………………………………………………………………
8) ……………………………………………………………………………… 21) …………………………………………………………………………
9) ……………………………………………………………………………… 22) …………………………………………………………………………
10) …………………………………………………………………………… 23) …………………………………………………………………………
11) …………………………………………………………………………… 24) …………………………………………………………………………
12) …………………………………………………………………………… 25) …………………………………………………………………………
13) …………………………………………………………………………… 26) …………………………………………………………………………

DAT A………………………………………

SEMNĂT URĂ CANDIDAT ………………………………..

LOCALITATEA……….……………………

MINISTERUL EDUCAŢIEI
ROMÂNIA - 2022

Anexa 3

DECLARAŢIE

privind apartenenţa la identitatea culturală română

Subsemnatul/Subsemnata ……….................................................................................., cetăţean(ă)
al (a)............................................................................................, legitimat(ă) cu actul de identitate/cartea de
identitate/paşaportul seria ...........nr …..........................eliberat (ă) de……………………………………….,
domiciliat(ă) în ……… ........................................................................................................................................ ,
declar prin voinţa mea liber exprimată şi pe propria răspundere că îmi asum identitatea culturală română.
În această calitate înţeleg să beneficiez de drepturile stabilite de Legea nr. 299/2007 privind sprijinul
acordat românilor de pretutindeni, republicată cu modificările şi completările ulterioare, şi să mi le exercit cu
bună-credinţă, pentru afirmarea identităţii mele culturale române.
Declar că datele de mai sus sunt corecte şi că am luat cunostinţă de prevederile Codului penal al
României privind falsul în declaraţii şi sancţiunile aplicabile.

Data..........................

Semnătura............................

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni / Ambasada României la …………………………./
Consulatul General al României la .................................................... certifică faptul că prezenta
declaraţie a fost dată de dl/dna ................................................................................................. pe propria
răspundere şi că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 299/2007 privind
sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Data..........................

Semnătura............................

Anexa nr. 4

Formular de confirmare a locului de studii

Subsemnatul (a) …………………………………………........, cetățean al ……………...........................
................................, identificat (ă) cu pașaport, seria ….., nr. …......................, emis la data de …………….
............................... de către…………………….........., confirm / nu confirm1 ocuparea
□ locului de studii fără plata taxelor de școlarizare dar cu bursă
□ locului de studii fără plata taxelor de școlarizare dar fără bursă,
la

studii

universitare

de

licență/

masterat1

la

programul

de

studii

(specializarea)

……………................................................................................................................, obținut în urma admiterii
efectuate de către Universitatea Maritimă din Constanţa.

În conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protecţia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, sunt de acord
ca datele cu caracter personal conţinute de aceast formular de confirmare a locului de studii să fie prelucrate de
Universitatea Maritimă din Constanța. Iau act de faptul că în baza REGULAMENTUL (UE) 2016/679 am dreptul de acces,
intervenţie şi opoziţie asupra acestor date personale, formulând o cerere scrisă, datată şi semnată.

Data,

_____________________________________________________________________________________________________________________
1 Opțiunea

aleasă va fi lăsată liberă, iar cealaltă va fi tăiată cu o linie orizontală.

Semnătura,

UNIVERSITATEA MARITIMĂ
DIN CONSTANŢA

COD: PO_21_01_F1

Anexa 5
NOTĂ DE INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale beneficiarilor serviciilor educaționale (candidați la admitere/ studenți/ absolvenți)
UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA, (denumită în continuare UMC) CUI 2747321, instituție publica de învățământ superior, acreditată,
înființată în baza Legii nr. 113/6.02.1990 de infiintare a Institutului de Marină Civilă Constanţa şi H.G.R. 85/08.02.2000 prin care se schimbă denumirea instituţiei în
Universitatea Maritimă din Constanţa, cu sediul principal în str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanţa 900663, județul Constanta, fax. 40 241 617260, tel: 40 241
664740 , website: www.cmu-edu.eu, email: info@imc.ro, vă informează prin prezenta notă despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care
le aveți în calitate de beneficiar al servicilor educaționale universitare (candidat/student/absolvent) în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în
vigoare.
Această notificare adresată dvs. are menirea de a clarifica modalitățile în care UMC folosește datele cu caracter personal ale studenților și absolvenților și trebuie
studiată coroborat cu Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul în UMC.
În conformitate cu legislaţia naţională şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE, Legea 190/2018, Legea 102/2005, modificată,
Legea 129/2018) în vigoare, UMC are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.
Categoriile de date personale (clasice sau digitale) care vă sunt solicitate și supuse prelucrărilor sunt următoarele: nume, prenume, CNP, seria și nr.
CI/Pasaport, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, etnia, domiciliul stabil, reședința, detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, semnătura,
fotografia, starea socială specială, situația medicală specială, apartenența religioasă, datele de contact ale părinților/susținătorilor legali, datele din actele de stare
civilă, profesie, loc de muncă, studii liceale anterioare, studii universitare anterioare sau în curs, referințe/recomandări, CV, note, evaluări.
UMC prelucrează datele dumneavoastră personale în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce îi revin conform legii, respectiv în scopul furnizării serviciilor
educaţionale în învățământul universitar, administrative, de sănătate și siguranță în campusul universitar, în conformitate cu prevederile GDPR și ale legilor locale și
europene privind protecția datelor.
Temeiul legal al prelucrării datelor:
- articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR – prelucrare pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
- articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR – prelucrare în scopuri precontractuale și contractuale
- articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR - pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revine operatorului (UMC)
- Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Legea 544/2004 a Contenciosului administrativ,
actualizată, , Codul fiscal, Codul civil, Legislația care guvernează raporturile universitate-absolvent sunt următoarele: Legea educației naționale 1/2011, Legea
288/2004, Legea 87/2006, Codul drepturilor și obligațiilor studentului aprobat prin OM 3666/2012, Metodologia cadru de organizare a concursurilor de admitere în
învățământul universitar, Metodologia - cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, Regulamentului privind regimul actelor de
studii în sistemul de învăţământ superior, legislația privind conținutul și formatul actelor de studii, Regulamentul de admitere la UMC, Regulamentul privind
activitatea profesională a studentului, Regulamentul de finalizare a studiilor universitare, Regulamentul intern al UMC.
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pentru:
- Înscrierea la concursul de admitere la studii; - Înscrierea la studii și încheierea contractului de studii; - Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor și
întocmirea și eliberarea actelor de studii, ca parte a raporturilor contractuale dintre universitate și student/absolvent; Comunicarea operativă şi eficientă a
informaţiilor necesare derulării raporturilor contractuale dintre UMC și student/absolvent; Asigurarea de servicii administrative de cazare în perioada studiilor;
Asigurarea de servicii de documentare la bibliotecă; Participarea la diferite evenimente organizate de UMC sau alte instituţii; Îndeplinirea tuturor obligațiilor legale
ale UMC, ca furnizor de servicii educaționale, față de autoritățile publice de resort. Înscrierea în Asociația Alumni; Monitorizarea/securitatea persoanelor,
spațiilor, bunurilor utilizate de UMC, astfel cum este prevăzut de legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor şi protecţia persoanelor (în acest context UMC
poate supraveghea video unele părţi ale incintelor și a împrejmuirilor acestora); Scopuri arhivistice; Scopuri statistice solicitate de Agenția Română de Asigurare a
Calității în Învățământul Superior (ARACIS), Ministerul Educației Naționale (MEN), Consiliul Național pentru Finanțarea Invățământului Superior (CNFIS),
Institutul Național de Statistică (INS), Consiliul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, CNRED, Autoritatea Navală Română, CERONAV, companii
de shipping, crewing, în vederea efectuării stagiilor de cadetie si a mobilităţilor ERASMUS şi ERASMUS
Date speciale ale studenților/absolvenților deținute de UMC
UMC nu prelucrează date personale speciale care dezvăluie originea rasială, opiniile politice, sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și
prelucrarea de date genetice, date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice. UMC prelucrează date privind afilierea religioasă, în
conformitate cu prevederile articolului 9, alineatul 2, litera (d) din GDPR.
Datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice (fotografia personală) sunt prelucrate în conformitate cu legislația privind actele de
studii învățământul superior (legitimație transport, carnet student, diplomă). Datele privind starea de sănătate (adeverința medicală) sunt prelucrate în conformitate
cu prevederile legale privind activitatea academică universitară și cea privind participarea la viața din campusul universitar (de ex.: verificarea aptitudinilor de a
îndeplinii sarcinile academice și administrative, amenajări speciale în sali de clasa și la examene etc.) Originea etnică este solicitată numai în scopuri statistice.
UMC garantează că datele speciale sunt prelucrate numai în interesul persoanei vizate (a studentului) și sunt inaccesibile și nu pot fi comunicate altor persoane fizice
sau juridice.
Dacă considerați că într-una din etapele de prelucrare a datelor, ați prezentat date personale sensibile din propria inițiativă (cerere, formular, CV, scrisoare
de motivație), puteți să solicitați ștergerea acestor informații și dovada ștergerii lor.
Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal
Datele personale ale beneficiarilor serviciilor educaționale ale UMC sunt destinate utilizării de către operator (UMC) şi sunt comunicate următorilor
destinatari:
a) Persoana vizată (candidatul/studentul/absolventul);
e) Instituții de învățământ partenere (în cazul transferurilor sau altor evenimente);
b) Autorități publice centrale (MEN, Comisii ale MEN);
f) Institutul Naţional de Statistică;
g) Organizaţii studenţeşti legal constituite care au rol de reprezentare a studenţilor
c) Organismele de asigurare a calității (ARACIS, și cele abilitate să
UMC
efectueze activități de verificare asupra activității UMC;
h) Poliție, Parchet, Instanțe;
d) Servicii de sănătate publică (CNAS, casele de sănătate județene);
i) Angajatorul/potențialul angajator al persoanei vizate;
UMC garantează fiecărui beneficiar al serviciilor educaționale că dezvăluirea datelor către terți se fac în baza prevederilor legale pentru categoriile de
destinatari.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:
Legalitatea - Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale;
Confidenţialitatea - Persoanele care prelucrează date cu caracter personal au prevăzută în contractul de muncă şi în fişa postului o clauză de
confidenţialitate;
Consimţământul persoanei vizate - .Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile strict
menţionate în Regulamentul nr. 679/27.04. 2016 şi Legii 190/2018 şi în Legea 190/2018, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în
mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare;
Informarea - Informarea persoanelor se face de către instituţia care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
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Anexa 5
Protejarea persoanelor vizate - Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt le sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a
nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de
judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
Securitatea - Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter
personal procesate.
Drepturile persoanei vizate:
- Dreptul de acces – dreptul de a obţine o confirmare din partea UMC că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ
aveţi acces la datele respective şi la informaţii privind modalitatea în care sunt prelucrate;
- Dreptul la portabilitatea datelor – aveţi dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat
şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
- Dreptul la opoziţie – dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte
unui interes public sau care are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul, aveţi
dreptul de a vă opune în orice moment;
- Dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui
destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.
- Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în
care se aplică unul din următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageţi
consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneţi prelucrării şi nu există motive care să prevaleze legitime care să prevaleze; datele cu
caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost
colectate în legătură cu oferire de servicii ale societăţii informaţionale.
- Dreptul la restricţionarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care contestaţi exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea
corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea; în cazul în care
nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prelucrării dar le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în
instanţă; în cazul în care v-aţi opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale
dumneavoastră;
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automatizate şi manuale, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure
securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Dacă nu sunteţi de acord cu furnizarea datelor personale corecte şi complete, UMC se află în imposibilitatea de a da curs solicitărilor
dumneavoastră.
Pentru mai multe datalii şi informaţii puteţi contacta Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal, direct sau la adresa dpo@cmu-edu.eu. sau
puteți să accesați paginile de internet ale Universității noastre: https://cmu-edu.eu/dpo/ https://cmu-edu.eu/admitere - Notă de informare privind prelucrarea datelor
cu caracter personal.
Deasemenea, vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Bucureşti, Bulevardul General Gheorghe
Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Romania, e-mail : anspdcp@dataprotection.ro, dpo@dataprotection.ro, Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740,
Web: http://www.dataprotection.ro.

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
de către UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA
Subsemnatul/Subsemnata____________________________________________ CNP______________________, în calitate
de potenţial student îmi exprim în mod expres liberul consimţământ, fără echivoc, lipsit de ambiguitate, pentru prelucrarea
datelor mele cu caracter personal, în scopul întocmirii documentelor legale referitoare la înscrierea la concursul de admitere şi, în
cazul în care voi fi declarat admis/admisă, pentru întocmirea documentelor prevăzute de Legea 1/2011 şi de legea subsecventă
acesteia, pentru întocmirea documentelor referitoare la abonarea mea la Biblioteca Universităţii, pentru întocmirea documentelor
referitoare la cazarea mea în Campusul Universitar, efectuarea activităţilor privind înregistrarea mea de către sistemul de
supraveghere al UMC, în scopul difuzării materialelor foto/video/audio la elaborarea cărora voi participa cu ocazia diverselor
evenimente organizate de UMC sau de altă Instituţie dar la care voi reprezenta UMC, precum şi a documentelor financiar contabile
- atunci când este cazul.
De asemenea, am luat la cunoştinţă informarea care cuprinde aspecte referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal,
obligaţiile operatorului şi drepturile care îmi revin conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi ale Legii 190/2018 privind măsuri de
punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare
a Directivei 95/46/CE.
Prezentul document a fost întocmit în două exemplare din care unul rămâne la subsemnatul/subsemnata şi unul la
UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA, anexat dosarului ce face obiectul prezentului consimţământ.
Data___________________Semnătura_________________________
Am primit un exemplar, repezentant UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA
Numele şi prenumele________________________________Semnătura____________________

Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/27.04. 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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Anexa nr 6
DECLARAŢIE

Subsemnatul/Subsemnata........................................................................................., cetățean(ă) al (a)
.................................................................................... legitimat(ă) cu actul de identitate/cartea de
identitate/paşaportul seria...........nr .............................eliberat (ă) de ....................................................,
domiciliat(ă)

în

...................................................................................................................................

declar pe propria răspundere că nu dețin carte de identitatc românească, care atestă domiciliul stabil în
România.
Declar că datele de mai sus sunt corecte şi că am luat cunoştințã de prevederile Codului penal al
României privind falsul în decłarații şi sancțiunile aplicabile.

Semnătura............................

Anexa 7

DECLARAŢIE

Subsemnatul/Subsemnata ...............................................................................................,

cetăţean(ă)

al (a)............................................................................................., legitimat(ă) cu actul de identitate/cartea de
identitate/paşaportul seria ............nr….…..........................eliberat (ă) de ..................................................…..,
domiciliat(ă) în ..................................................................................................................................................... ,
declar prin voinţa mea liber exprimată şi pe propria răspundere că nu am mai beneficiat de finanțare de la bugetul
de stat pentru un alt program de studii licență sau masterat.
În această calitate îmi asum responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre
documentele digitale scanate și cele originale.
Declar că datele de mai sus sunt corecte şi că am luat cunostinţă de prevederile Codului penal al
României privind falsul în declaraţii şi sancţiunile aplicabile.

Data..........................

Semnătura............................

Sunt de acord ca datele cu caracter personal conţinute de această cerere să fie prelucrate de Universitatea Maritimă din Constanţa
în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Am luat la cunoştinţă de faptul că în baza
Regulamentului (UE) 2016/679 am dreptul de acces, intervenţie şi opoziţie asupra acestor date personale, formulând o cerere scrisă, datată şi
semnată.
Pentru mai multe detalii şi informaţii poate fi contactat Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal, direct sau la adresa
dpo@cmu-edu.eu. sau pot fi accesate paginile de internet ale Universităţii: https://cmu-edu.eu/dpo/ https://cmu-edu.eu/admitere - Notă de
informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau ale Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal. Bucureşti, Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Romania, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro,
dpo@dataprotection.ro, Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740, Web: http://www.dataprotection.ro.

Data___________________

Semnătura________________

Anexa 8
Oferta educațională pentru studii universitare de licență

Nr
crt.

Programul de studii
universitare de licență în limba română și în limba engleză

1

Navigație şi transport maritim şi fluvial, limba română

2

Navigație şi transport maritim şi fluvial, limba engleză

3

Electromecanică navală , limba română

4

Electromecanică navală, limba engleză

5
6
7
8
9

Electrotehnică, limba română
Inginerie și management în domeniul transporturilor, limba română
Ingineria şi protecția mediului în industrie, limba română
Tehnologii și sisteme de telecomunicații, limba română
Ingineria sistemelor electroenergetice, limba română

Oferta educațională pentru studii universitare de masterat
Nr
crt.

Anexa 9

Programul de studii universitare de master în limba română și în limba engleză

1

Inginerie şi management în domeniul maritim şi portuar, limba română

2
3

Transport maritim, limba română
Tehnici avansate de inginerie electromecanică, limba română

4

Sisteme electrice avansate, limba română

5

Concepte moderne de inginerie mecanică navală, limba română

6

Inginerie și management în operarea terminalelor și navelor maritime, limba română

7

Inginerie și management în transport maritim și multimodal, limba română

8

Management şi logistică în transporturi, limba română

9
10

Managementul sistemelor integrate de transport
Ingineria și protecția mediului în industrie, limba română

11

Circuite și sisteme integrate de comunicații, limba română

12

Securitate cibernetică și managementul riscurilor, limba română

13
14

Tehnologii şi management în Industria Offshore de Petrol și Gaze (Offshore oil and
gas technology and management), limba engleză
Inginerie avansată în Industria Offshore de Petrol și Gaze (Advanced Engineering in
the Oil and Gas Offshore Industry), limba engleză

15

Marine Engineering, limba engleză

16

Circuite și sisteme integrate de comunicații (Circuits and Integrated Systems for
Communications), limba engleză

Anexa 10
Calendar admitere românii de pretutindeni
Sesiunea iulie 2022 - licență
1-10 iulie 2022
11 iulie 2022

Perioadă de înscriere
Clasificare candidați
Afișare listă provizorie admiși
Contestații
Afișare liste după contestații
Confirmarea locurilor de studiu
Afișare rezultate finale

11 iulie 2022
12 iulie 2022
12 iulie 2022
12-18 iulie 2022
19 iulie 2022

Sesiunea septembrie 2022 - licență și masterat
25 iulie-23 septembrie 2022
23 septembrie 2022
23 septembrie 2022
23 septembrie 2022
23 septembrie 2022
24-27 septembrie 2022
28 septembrie 2022

Perioadă de înscriere
Clasificare candidați
Afișare listă provizorie admiși
Contestații
Afișare liste după contestații
Confirmarea locurilor de studiu
Afișare rezultate finale

