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DECIZIA NR. 265 
din 22 noiembrie 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 Constanţa; 
Având în vedere Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 1855/24.03.2020 de confirmare 
în funcția de Rector al Universităţii Maritime din Constanţa a doamnei prof.univ. dr. ing. Violeta CIUCUR; 
Având în vedere OUG nr. 75 / 2005 privind asigurarea calității educației cu modificările și completările aprobate 
prin Legea nr. 87 / 2006 și prin OUG nr 75 / 2011;  
 

Rectorul Universității Maritime din Constanţa 

DECIDE 

  Art.1. Se constituie Comisia centrală pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în 
Universitatea Maritimă din Constanța, după cum urmează: 
 

Coordonator, 
Prof.univ.dr.ing. Violeta Vali CIUCUR, Rector  

 
Ș.L.dr.ing. Ramona DUMITRACHE, reprezentant sindicat 
Cristian Stelian AVRAM, student 
CLC. Valeriu RAICU, Dhole Manning Agency România, reprezentant angajatori 
Nicoleta FRONEA, secretar 
 
 Art.2. Se constituie Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității pe Departamente 
didactice, după cum urmează: 
 

Cadre 
didactice 

Departamentul Științe fundamentale și umaniste Ș.l.dr. Irina STANCIU 
Departamentul de Navigație Ș.L. dr. ing. Ramona TROMIADIS 
Departamentul de Științe inginerești în domeniul 
electric 

Ș.l. dr.ing. Elena NEDELCU 

Departamentul de Management în transporturi Conf.univ.dr. Simona MINA 
Departamentul de Electronică și telecomunicații Conf.univ.dr.ing. Mihaela HNATIUC 
Departamentul de Științe generale inginerești Prof.dr.ing. Remus ZĂGAN 
Departamentul de Științe inginerești în domeniul 
mecanic și mediu 

Ș.L. dr.ing. Simona GHIȚĂ 

Studenți 

Studii universitare de licență, IF Ioana OMOCEA 
Studii universitare de masterat Cristian Stelian AVRAM 
Studii universitare de doctorat Vlad Ionuț ARCIP 
Studii universitare de licență, IFR Bogdan Ionuț SUCIU 
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 Art.3. Se constituie Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității pe facultăți și 
cicluri de studii universitare,  după cum urmează: 
 

Facultatea 
Navigație și 
Transport 

Naval 

Ș.L. dr. ing. Ramona Tromiadis Program studii universitare de licență, Navigație, 
IF, IFR, studii universitare de masterat 

Lector dr. Ana Olteanu Program studii universitare de licență și materat, 
Inginerie economică  

Facultatea 
electromecanică 

Navală 

Lector dr. Simona Ghiță Program studii universitare de licență, 
Electromecanică, IF 

Ș.L. dr. ing. Elena Nedelcu Program studii universitare de licență și masterat, 
Electrotehnică, IF 

Ș.L.dr.ing. Cătălin Nuțu Program studii universitare de licență, IFR 
 

Lector dr. Șundri Iuliana Program studii universitare de licență și masterat, 
Mediu 

Conf.univ.dr.ing. Alin Dănișor Program studii universitare de licență și masterat, 
Telecomunicații 

 
 Art.4. Asigurarea calității educației se referă la următoarele domenii și criterii: 

A. Capacitatea instituțională, care rezultă din  organizarea internă din infrastructura 
disponibilă, definită prin următoarele criterii: 
a) Structurile instituționale, administrative și manageriale; 
b) Baza materială și optimizarea utilizării bazei materiale; 
c) Resursele umane și capacitatea instituției de atragere a resurselor umane externe 

instituției și din afara țării, în condițiile legii. 
B. Eficacitatea educațională, care consta în mobilizarea de resurse cu scopul de a obține 

rezultatele așteptate ale învățării, concretizată prin următoarele criterii: 
a) Conținutul programelor de studiu; 
b) Rezultatele învățării; 
c) Angajabilitatea; 
d) Activitatea financiară a organizației. 

C. Managementul calității, care se concretizează prin următoarele criterii: 
a) Strategii și proceduri pentru asigurarea calității; 
b) Proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor și 

activităților desfășurate; 
c) Proceduri obiective și transparente de evaluare a rezultatelor învățării, inclusiv de către 

studenți; 
d) Proceduri de evaluare periodică a calității corpului profesoral; 
e) Accesabilitatea resurselor adecvate învățării; 
f) Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calității; 
g) Transparența informațiilor de interes public, inclusiv cele privitoare la programele de 

studii și, după caz, certificatele, diplomele și calificările oferite; 
h) Funcționalitatea structurilor de asigurare a calității educației, conform legii; 
i) Acuratețea raportărilor prevăzute de legislația în vigoare. 
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 Art.5. Atribuțiile comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității sunt: 
 

a) Coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, 
aprobate de conducerea organizației furnizoare de educație, conform domeniilor și 
criteriilor prevăzute la art.3; 

b) Elaborează anual un  raport de evaluare internă privind calitatea educației în organizația 
respectivă. Raportul este adus la cunoștința tuturor beneficiarilor prin afișarea sau 
publicare; 

c) Formează propuneri de îmbunătățire a calității educației. 
 
 Art.6. Rectoratul, Decanatele și membrii comisiei vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei decizii dată în Constanța, astăzi 22 noiembrie 2022. 
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