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CONTRACT DE STUDII PENTRU CURS DE PROMOVARE DE LA NIVEL 

OPERAŢIONAL LA NIVEL MANAGERIAL OFIŢER DE PUNTE MARITIM  

Nr. .................../................... 
Între 

 Universitatea Maritimă din Constanţa, numită în continuare Universitatea, cu sediul în Constanta, str. 

Mircea cel Bătrân, nr.104, reprezentată de Prof.univ.dr.ing. Violeta-Vali CIUCUR în calitate de Rector şi ec. Mariana 

ROTARIU, în calitate de Contabil şef 

şi 

 D-na/ Dl. ............................................................................................având act de identitate seria ......... nr. 

......................... eliberat(ă) de...................... la data de................, cod numeric personal ............................................., 

domicilat(ă) în localitatea .................................................., str. ...................................,  nr . ........, bl. ......., sc. ......, etj. 

....., ap. ........, judeţul/sectorul ......................................................, telefon domiciliu ........................................tel. 

..................................................... adresa de e-mail............................................................ angajat(ă) 

la......................................... în funcţia de................................................., în calitate de cursant al MODULULUI 

MANAGERIAL DE NAVIGAŢIE, a intervenit următorul contract. 

Art. 1 Obiectul contractului. Prezentul contract are ca obiect derularea activităţilor specifice învăţământului superior, 

în concordanţă cu planurile de învăţământ elaborate de facultate şi aprobate de Senatul instituţiei, cu legislaţia în 

vigoare, cu ordinele Ministrului Educaţiei Naţionale,  precum şi cu prevederile Cartei universitare, hotărârile Senatului, 

regulamentele Universităţii Maritime din Constanţa. 

Art. 2 Durata contractului. Acest  contract se încheie pe o durata de 12 luni începând cu anul universitar 2022 – 2023. 

Durata contractului se poate prelungi până la sfârşitul anului universitar următor (30 septembrie 2024). 

Art. 3 Drepturile şi obligaţiile părţilor.  

Cursantul are următoarele drepturi : 

a) să folosească laboratoarele, amfiteatrele, sălile de cursuri şi seminarii, sala de lectură, biblioteca, punctele 

informatice, bazele sportive şi celelalte mijloace puse la dispoziţia sa de către universitate, gratuit sau contra 

unui tarif aprobat de Senatul UMC; 

b) să participe la concursuri profesionale şi la orice alte activităţi didactice suplimentare; 

c) să primească diploma corespunzătoare la finalizarea studiilor; 

d) să se adreseze comisiei de etică din universitate. 

Cursantul are următoarele obligaţii : 

a) să respecte structura anului universitar; să îndeplinească activităţile aplicative prevăzute în planul de 

învăţământ; 

b) să-şi însuşească cunoştinţele şi să-şi formeze deprinderile specifice fiecărei discipline, în concordanţă cu 

obiectivele prevăzute în programele analitice; 

c) să întocmească şi să susţină proiectele şi probele practice; 
d) să respecte dreptul de autor privind cursurile cadrelor didactice; 
e) să manifeste comportament civic, consideraţie şi respect faţă de cadrele didactice şi personalul administrativ, 

precum şi faţă de colegi; 

f) să păstreze şi să utilizeze cu maximă responsabilitate baza materială pusă la dispoziţie de către universitate; 

g) să respecte regulile de prevenire a incendiilor şi de apărare civilă; 

h) să nu fumeze în spaţiile universităţii, cu excepţia locurilor amenajate în acest scop; în caz contrar va suporta 

sancţiunile stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

i) să respecte prevederile legislaţiei în vigoare,  

j) să despăgubească instituţia în cazul distrugerii sau deteriorării bazei materiale. Contravaloarea prejudiciilor 

rezultate din degradarea sau distrugerea acestor bunuri se va recupera de la cel care le-a produs, conform 

procedurilor legale şi regulamentelor în vigoare; 

k) să prezinte la secretariatul facultăţii chitanţa după achitarea taxei de şcolarizare, 

l) să răspundă solicitărilor secretariatului facultăţii în probleme legate de activitatea sa profesională sau de 

organizare a activităţilor grupei sau anului din care face parte; 

m) să aducă la cunoştinţa Universităţii în termen de 30 de zile orice modificare a datelor personale sau alte 

modificări care îl privesc; 

n) cursantul este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal în sensul şi în scopurile prevăzute de 

legislaţia în vigoare. 

Universitatea are următoarele drepturi: 

a) să ceară cursantului să respecte regulamentele universităţii şi să-l sancţioneze în cazul constatării abaterilor  

de la acestea; 

b) să stabilească cuantumul anual al taxelor de studii, defalcarea acestora pe tranşe, modalitatea de actualizare 

      a tranşelor restante, precum şi consecinţele neachitării acestora la termen; 

c) să ceară cursantului să achite la termenele stabilite taxa de studii şi să aplice sancţiunile specifice în cazul în 

care acesta nu îşi execută această obligaţie; 

d) să recupereze, în cel mai scurt timp, de la cursantul vinovat de producerea unui prejudiciu rezultat din 

degradarea sau distrugerea unor bunuri aparţinând universităţii, contravaloarea acestuia. 
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Universitatea are următoarele obligaţii : 

a) să asigure condiţiile materiale şi logistice de derulare a activităţilor didactice conform planurilor de 

învăţământ; 

b) să asigure condiţiile de exercitare a drepturilor cursantuluii, în concordanţă cu legislaţia în vigoare; 

c) să acorde diplomele corespunzătoare, la finalizarea studiilor; 

Art. 4 Derularea contractului.  

Art. 5  Cursanţii trebuie să îşi încheie situaţia şcolară în termen de 2 ani de la data înmatriculării, în caz contrar 

fiind exmatriculaţi.  

Art. 6 Participanţii la acest program educaţional trebuie sa fie deţinători de brevet pentru funcţia de ofiţer punte 

şi să deţină adeverinţă sau diplomă de absolvire a unei forme de pregătire aprobate, printr-o instituţie de 

învăţământ universitar de marină, având în vedere prevederile din  Anexa 2 a Legii 200/2004 privind 

recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România. 

Art. 7  Taxa de studiu. Taxa de studiu este in valoare de 5000  lei 

Achitarea se poate realiza atât integral, cât şi în două tranşe, astfel:- prima tranşa (2500 lei) la înscriere, iar a 2 a (2500 

lei) pana la finalizarea cursului. 

Art.8 În cazul nepromovării tuturor examenelor până la sfârşitul perioadei de şcolarizare (maxim 2 ani universitari), 

cursantul va fi exmatriculat. În toate cazurile de exmatriculare ca urmare a nepromovarii examenelor, sau ca urmare a 

unor situaţii în care este decisă exmatricularea cursantului, contractul de studii va fi reziliat, iar taxa de şcolarizare 

achitată nu se restituie. 

Art. 10 Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

 

Subsemnatul(a) declar cele de mai sus pe propria răspundere. Am luat la cunoştinţă că declararea unor informaţii false 

conduce automat la pierderea locului ocupat prin concursul de admitere. De asemenea am luat la cunoştinţă că U.M.C. 

prelucrează datele mele cu caracter personal în scopul admiterii şi finalizării studiilor şi de faptul că sunt obligat(ă) să 

furnizez datele cunoscând că refuzul determină neînscrierea la concursul de admitere. Datele vor fi dezvăluite 

Ministerului Educaţiei  Naţionale  şi băncilor colaboratoare în vederea plăţii burselor, etc . 
 

Conform adresei ANR nr. 1001/27.05.2015 numai absolvenţii studiilor de lunga durata (4 ani) 

ai facultăţii de Navigatie si Transport Naval din cadrul Universitatii Maritime din Constanta 

sau Academiei Mircea cel Bătrân primesc certificatul de promovare de la nivel operaţional la 

nivel managerial ofiţer de punte maritim. 

                         Rector,                                                           

   Prof.univ.dr.ing. Violeta-Vali CIUCUR       Cursant, 

 

 

 

                    Contabil sef, 

             Ec.  Mariana ROTARIU 

 

 

 


