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RAPORT DE ACTIVITATE 

CENTRUL DE CONSILIERE  ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ 
2021-2022 

 
 
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 deciziei Rectorului Universităţii Maritime din Constanța, nr. 251/13 
octombrie 2021, astfel: 
 

 Șef Serviciu Consiliere Profesională și Promovare - 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 

 Șef Serviciu Relații Internaționale – Vasilica Onofrei 

 Secretar Serviciu  Consiliere Profesională și Promovare – Amalia Domolescu 

 Reprezentant ALUMNI – Elena Ionașcu 

 Student – Georgiana Vlădescu 
 

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. 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 protocoale de colaborare cu agenții de crewing.  
În anul universitar 2021-2022, Universitatea Maritimă din Constanța a încheiat 2 noi protocoale 
de colaborare pentru stagii de practică cu Epsilon Hellas și Intermed Crew Manning, numărul 
companilor cu care Universitatea are incheiate protocoale de colaborare ajungând la 32. 
 
2.Prin intermediul Centrului de Consiliere  și Orientare în Carieră s-au desfășurat activități de  
consiliere şi orientare în carieră, acestea concretizându-se în activități de organizarea evenimente, 
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in cadrul cărora studenții Universității au avut posibilitatea de a se informa și de a cunoaște 
companiile angajatoare,  în acțiuni de diseminare anunțuri de angajare, oportunități de stagii de  
practică. Astfel:  
 

 campania de recrutare cadeți desfășurată de agenția de crewing AB Crewing pentru 
armatorul japonez NYK, în octombrie - noiembrie 2021. 36 de studenți din anul III (24 de la 
Navigație și Transport Maritim și Fluvial  și 14 Electromecanică Navală) au fost consiliați cu privire 
la condițiile de înscriere și recrutare pentru oferta de stagii de practică, anunțată de companie.  
 
În sprijinul acestei companii de recrutare, s-a organizat în luna noiembrie 2021, pe platforma 
eCampus a Universității Maritime, evenimentul online “Cadet in flota NYK Japonia”, eveniment 
care a facilitat întâlnirea online dintre mai mult de 50 de studenți ai Universității Maritime și 
reprezentanți ai agenției de crewing, prilej cu care au fost diseminate informații utile în ceea ce 
privește procesul de aplicare, recrutare, selecție, interviu,  comunicări importante a fi cunoscute 
de un tânăr cadet, aspirant la un stagiu de practică în flota japoneză.  
 
În același context, al colaborării cu armatorul japonez NYK, se încadrează și activitatea de 
coordonare desfășurată de Serviciul de Consiliere Profesională, în luna septembrie 2021, a 
demersului unitar realizat de către Universitate, prin personalul celor două facultăți: Navigație și 
Transport Maritim și Fluvial și Electromecanică Navală, de organizarea a misiunii de audit derulată 
de reprezentanți ai Ministerului Teritoriului, Infrastructurii și Transporturilor din Japonia. Auditul 
este necesar pentru actualizarea certificării Universității Maritime din Constanța ca instituție 
recunoscută în conformitate cu Sistemul de recunoaștere al instituțiilor de educație maritimă, 
recunoaștere care permite ca absolvenții Universității Maritime să navige pe navele flotei 
japoneze, fără a mai fi necesare certificări și recunoașteri suplimentare. 
 

 campania de recrutare cadeți  punte desfășurată de  Maersk România pe parcursul anului 
universitar 2021-2022 (noiembrie 2021, aprilie 2022, iunie 2022) care s-a transpus în activitatea 
Serviciului de Consiliere Profesională  în acțiuni de diseminare anunțuri/ informații  către 
studenții/absolvenții UMC, consiliere și orientare, intermedierea relațiilor dintre reprezentanții 
companiei și studenții facultății de Navigație și Transport Naval. 

 
Un eveniment din categoria - Egalitate de șanse și respect pentru diversitate - se înscrie și 
dezbaterea Diversity&Inclusion organizată de către Serviciul de Consiliere în parteneriat cu 
Maersk România, in luna aprilie 2022, eveniment focusat pe creșterea gradului de conștientizare 
asupra oportunităților de angajare, în cadrul Maersk România, a studentelor Facultății de 
Navigație, interesate de stagiile de practică la bordul navelor tip container din flota  Maersk A/S. 
 
În aceeași arie de preocupări, și anume facilitarea accesării programelor de practică, adaugăm și 
organizarea și diseminarea anunțurilor referitoare, de această dată, la practica pe uscat, la 
birourile Maersk România, anunțuri din lunile februarie 2022 și mai 2022, acțiuni finalizate 
favorabil, cu încheierea convențiilor de practică pentru  studenți ai Universității Maritime. Aceste 
programe de practică, la uscat sau pe mare, constituie  cadru necesar de formare și dezvoltare 
profesională pentru studenți, în vederea dobândirii de competențe practice necesare facilitării 
tranziției de la educație la piața muncii.    
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În același context, al colaborării cu agenția de crewing Maersk România, se încadrează și 
activitatea Serviciului de Consiliere Profesională,  de organizare și coordonare a vizitei desfășurată 
de reprezentații companiei Maersk, România și Danemarca, la sediul Universității Maritime, din 
luna ianuarie 2022, vizita ce a avut ca obiectiv informarea asupra a ceea ce se facilitează in mod 
curent, către studenți, în Universitatea Maritimă din Constanța.  
 
În luna iunie 2022, Serviciul de Consiliere Profesională organizează cu sprijinul Maersk România 
programul de #Rewarding “Succes Gift”, program prin care compania Maersk România și-a 
propus să premieze studenții silitori ai Universității Maritime din Constanța, răsplătind efortul și 
interesul acordat de aceștia în pregătirea pentru viitoarea carieră. Programul s-a incheiat cu 
premierea câstigătorului, la festivitatea de absolvire din vara anului 2022.  
 

 Campania de recrutare cadeti pentru studenti, absolventi si masteranzi initiata prin 
Epsilon Hellas România de catre NAFTOMAR Grecia, armator cu  flota de LPG-uri.  Colaborarea a 
debutat prin vizita reprezentantilor agenției de crewing EPSILON HELLAS (România și Cipru) și 
NAFTOMAR Grecia  si a continuat cu organizarea intalnirii dintre cadeti ai Universitatii Maritime si 
reprezentantii din Grecia, Romania si Cipru ai partenerilor de practica, pentru prezentare și 
discuții preliminare, în vederea recrutării de cadeți și ofițeri punte, mașină și electric. Vizita s-a 
finalizat si prin semnarea protocolului de colaborare intre Universitatea Maritima si Epsilon Hellas 
România. 

 Campania de recrutare cadeti initiata de Lucent Maritime pentru Eastern Pacific Shipping 
Singapore si Nordic Hamburg Germania in iunie 2022. In contextul colaborarii cu agentia de 
crewing Lucent Maritime a fost organizata o vizita in cadrul Universitatii a reprezentantului 
Lucent Maritime Turcia, eveniment care a favorizat si organizarea unei intalniri intre 
reprezentantii Lucent Maritime Romania si Turcia cu studentii Universitatii interesati de oferta de 
munca propusa, prilej de prezentari, discutii si dezbateri. S-au inițiat discuții pentru încheierea 
unui protocol de colaborare/recrutare cadeți cu Lucent Maritime. 

 campaniile de recrutare cadeți inițiate de Zodiac Maritime  în martie, aprilie si iunie 2022,  
de Valdor Conshipping  in februarie 2022 (nave pasageri), Doehle in iunie 2022, Intermed 
Manning in iunie 2022, Smart Group in aprilie 2022,  Stodig in martie 2022, V. Ships in iunie 2022, 
XT Ships Management in martie si iunie 2022,  diseminare informații către studenți UMC 
referitoare la procesul de aplicare și condiții de recrutare anunțate de agențiile de crewing; 

 campania de recrutare cadeți pentru nave comerciale de tip bulk, pentru un armator 
portughez, prin intermediul agenției Star Shipping, diseminare informații (decembrie 2021). S-au 
inițiat discuții pentru încheierea unui protocol de colaborare/recrutare. 

 acțiuni de informare/diseminare anunțuri angajare pentru absolventi  si studenti lansate 
de Global Defence Logistics, Shell Ships Management Marea Britanie, Orchid; 

 acțiuni de informare/diseminare anunț angajare pentru studenti lansat de catre Viking 
Cruises in iunie 2022 (oferte de angajare pentru vara); intalnire in vederea colaborarii cu 
reprezentantii Viking Cruises din Elvetia;  

 informare asupra Târgului de job-uri din domeniul maritim,  Virtual Cruise Job Fair for 
Engineering officers din 11 martie 2022 

 acțiuni de informare/diseminare anunțuri angajare lansate de angajatori ucrainieni (in 
contextul razboiului din Ucraina): Navis Crew si Global Seafarer Recruitment  
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In perioada 21 martie – 01 aprilie 2022, în Universitatea Maritimă s-a desfășurat Târgul de Job-uri, 
eveniment organizat de Liga studenților din UMC și Serviciul de Consiliere Profesională și 
Promovare. Evenimentul s-a organizat online, pe platforma educationala eCampus UMC. 
 La acest eveniment au fost invitați agenți economici atât din zona de crewing cât și din sectorul 
activității pe uscat, agenți economici reprezentativi pentru domeniul maritim. Au răspuns 
invitației Universității Maritime: Cardinal, CMA CGM, Stodig si XT Ships management (din partea 
angajatorilor pentru job-uri pe mare) si Chimpex, Navlomar, Ameropa Grains (angajatori cu oferte  
onshore). Cei peste 150 de studenți prezenți la eveniment au avut ocazia de a cunoaște ofertele 
de angajare si  conditiile de recrutare solicitate de agentii economici care au participat la Târgul 
de Job-uri. 
 
 
3. In perioada octombrie 2021 - septembrie 2022, un număr de 430 de studenți de la programul 
de studii licență care au efectuat voiaje de practică ambarcată și 355 de studenți de la programele 
de master, care au desfășurat voiaje de practică ambarcată, au primit consiliere privind traseul lor 
educational și profesional. 

Oct 2021 – Sep 2022 

Program de 
studii Master  

Navigație 186 

Electromecanică  157 

Electrotehnică 12 

Total  355 

Program de 
studii Licență 

  ZI IFR 

Navigație 106 69 

Electromecanică  74 107 

Electrotehnică 34 40 

Total  214 216 

 
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 Servicul de Consiliere 
Profesională și Promovare, ca metodă de verificare a cunoștințelor acumulate de 
studenți/absolvenți în perioada stagiului de practică de 12 luni. 
În perioada octombrie 2021 – septembrie 2022, 231 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. 
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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 2021-2022, un număr de 153 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 Serviciului de Consiliere Profesională. Această activitate prioritară are la 
bază administrarea, centralizarea, monitorizarea și raportarea datelor, preluate din chestionarul 
de angajabilitate (chestionar privind monitorizarea inserției socio-profesionale și a traseului 
ocupațional pentru absolvenții Universității Maritime din Constanța).  
Chestionarul de angajabilitate 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   

                          Șef Serviciu Consiliere Profesională și Promovare           
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