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DECIZIA NR. 264 
din  22.11.2022 

 
 

Având în vedere H.G.R. nr. 113/06.02.1990 de înființare a Institutului de Marină Civilă 
Constanţa şi H.G.R. 85/08.02.2000 prin care se schimbă denumirea instituției în 
Universitatea Maritimă din Constanța; 
Având în vedere OMEC nr. 3791/20.03.2020, de confirmare in funcția de Rector a 
doamnei Profesor univ. dr. ing. Ciucur Violeta Vali; 
Având în vedere Metodologia cadru privind organizarea și funcționarea centrelor de 
consiliere și orientare în carieră în sistemul de învățământ din România, din 19.11.2014; 
Având în vedere Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale şi al Ministrului 
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 1.804/4.469/2012 privind aprobarea 
Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass si Youthpass şi a Metodologiei-cadru 
cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieții;  

 
 

Rectorul Universităţii Maritime din Constanţa 

DECIDE 

 

Art.1. Se constituie Comisia pentru Consiliere și Orientare în carieră a studenților din 
Universitatea Maritimă din Constanța, după cum urmează: 
 
Președinte:  Luminița STAN Șef Serviciu CPP 
Membrii: Conf.univ.dr.ing. Nicoleta ACOMI  Prodecan Facultatea de Navigație și 

Transport Naval  
 Ș.L. dr. ing. Mihaela BĂRHĂLESCU Prodecan Facultatea de 

Electromecanică Navală 
 Mirela STOICIU Secretar Serviciu CPP 
 Delia DINESCU CRĂCIUN Șef Serviciu Relații Internaționale 
 Elena IONAȘCU Reprezentant ALUMNI 
 Andrei Ștefan CAȚĂR Student  
 
Art.2. Atribuțiile Comisiei pentru Consiliere orientare în carieră a studenților sunt: 

 servicii de consiliere educațională (pregătirea interviului de selecție, redactarea 
unui CV, redactarea scrisorii de intenție); 

 sprijin în luarea deciziilor pe parcursul studiilor; 
 asistență la depunerea candidaturii pentru desfășurarea de studii în străinătate; 

 asistență la depunerea candidaturii pentru programul Erasmus; 

 informații privind oferta de studii postuniversitare și posibilități de finanțare; 



 

 

 organizarea de workshop-uri, târguri de job; 
 promovarea ofertei universitare în rândul elevilor din licee; 

 prezentarea ofertelor educaționale în cadrul unor acțiuni specifice; 

 distribuie materiale informative „Ghidul Studentului", Broșura U.M.C., pliante etc.; 
 recrutarea studenților și plasarea lor în vederea practicii ambarcate, burselor 

speciale oferite de firme de crewing sau de profil, etc.; 
 
Art.3. Membri comisiei își desfășoară activitatea cu titlu permanent, pe toată perioada 
în care studenții sunt înmatriculați la studii universitare de licență, prin sprijinirea 
studenților U.M.C., absolvenților U.M.C. în vederea asigurării succesului profesional 
academic. 
 
Art.4. Decizia a fost elaborată în 2 exemplare originale – 1 exemplar la emitent și 1 
exemplar la dosarul cu decizii organizat în cadrul Direcției Resurse Umane. 
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