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I. PREAMBUL 

Unitatea componentă a sistemului educational din România, Institutul de Marină Civilă Constanta 

(I.M.C.C.) este o institutie de stat cu atributii în domeniul învătământului superior si cercetării stiintifice. 

Institutulde Marină Civilă Constanta s-a înfiintat ca institutie de învătământ superior civil, prin Decret al 

Consiliului de Stat nr. 38/1972. 

După ce între anii 1973-1990 a functionat în cadrul Institutului de Marină "Mircea cel Bătrân", 

subordonat Ministerului Apărării Nationale, începând cu anul 1990 a redevenit civil, prin H.G. 113/06.02.1990, 

neînregistrându-se nici o întrerupere în activitatea sa. Ziua de 06 februarie este declarată Ziua Institutului de 

Marină Civilă Constanta. 

Institutul de Marină Civilă Constanta functionează în baza prevederilor Constitutiei României, a Legii 

Învătământului si a altor documente si acte normative referitoare la sistemul si procesul de învătământ. Institutul de 

Marină Civilă Constanta este acreditat în conformitate cu H.G. 568/1995. 

Activitătile desfăsurate de Institutul de Marină Civilă Constanta sunt finantate din bugetul alocat de 

Ministerul Învătământului si din alte surse de venituri stabilite în conditiile legii (taxe, venituri proprii, subventii 

donatii de la persoane fizice si juridice etc.). 

Totalitatea persoanelor care desfăsoară activităti didactice si de cercetare precum si a celor care studiază 

în Institutul de Marină Civilă Constanta, constituie "comunitatea academică" a acestei institutii, iar edificiile, 

terenurile si dotările deorice fel si cu orice destinatie, de care dispune, formează "spatiul universitar" al Institutului 

de Marină Civilă Constanta. 

"Libertatea academică" este libertatea comunitătii academice si a membrilor ei de a-si însusi activ-critic si 

de a dezvolta si transmite cunostinte, utilizând toate metodele si procedeele specifice procesului de învătământ: 

învătare, predare, dezbatere, lectură si scris. 

Institutul de Marină Civilă Constanta încheie acorduri (întelegeri) de colaborare cu institutii de 

învătământ superior din tară si din străinătate. 

Charta Universitatii Maritime din Constanta 

Anexa la Charta Universitară 

II. PRINCIPII 

 

 

Înrealizarea obiectivelor sale, Institutul de Marinã Civilã Constanta se bazeazã pe principiile urmãtoare: 

1.Institutul de Marinã Civilã Constanta promoveazã gândirea liberã si libertatea academicã, fiind atasatã 

principiului universalitãtii valorilor cunoasterii. 

2.Comunitatea academicã a institutului este deschisã pentru cetãtenii români si strãini a cãror pregãtire 

profesionalã corespunde statutului pe care acestia urmeazã sã-l dobândeascã în cadrul ei. Intrarea în comunitatea 

academicã se face pe bazã de concurs. 

http://www.universitateamaritima.ro/downloads/CAR-01%20Charta.pdf
http://www.universitateamaritima.ro/downloads/anexa%20charta.pdf
http://www.universitateamaritima.ro/printer.php?&article=charta


3.Autoritatea academicã este bazatã exclusiv pe competenta profesionalã (didacticã, stiintificã etc.). 

4.Spatiul universitar este inviolabil cu exceptia cazurilor de fortã majorã si a flagrantului delict. 

5.Procesul de instruire din Institutul de Marinã Civilã Constanta se desfãsoarã în limba românã. Facultãtile 

pot organiza cursuri sau programe de completare a studiilor în limba românã si în limbi de circulatie internationalã. 

6.Instruirea si autoinstruirea, precum si cercetarea stiintificã sunt deschise progresului si sunt libere de orice 

fel de îngrãdiri sau conditionãri politice. Membrii comunitãtii academice nu desfãsoarã activitãti ale partidelor 

politice în spatiul universitar. 

7.Institutul de Marinã Civilã Constanta promoveazã parteneriatul cu alte universitãti si dezvoltã cooperarea 

academicã, internã si internationalã. 

8.Organele de conducere din institut se aleg, în mod democratic, la toate nivelurile, membrii comunitãtii 

academice având drept de vot deliberativ. Functiile de conducere (rector, prorector, secretar stiintific, decan, 

prodecan, sef de catedrã), eligibile, sunt incompatibile cu orice alte functii de conducere administrative (ministru, 

secretar de stat, prefect si vice prefect, primar si viceprimar, presedinte si vicepresedinte de consiliu judetean si 

local, director general, director si director adjunct etc.) si politice (senator, deputat, presedinte si vicepresedinte 

national, judetean si local al partidelor politice etc.). Functia de rector este incompatibilã cu calitatea de membru al 

unui partid politic. 

9.În cadrul procesului de învãtãmânt si al vietii universitare, Liga studentilor, ca exponent al opiniilor 

studentilor, este partener în luarea deciziilor. Toate hotãrârile referitoare la problemele cu caracter studentesc se vor 

lua în prezenta reprezentantilor Ligii studentilor. 

10.Comunitatea academicã recunoaste ca membrii ai sãi pe toti cei care au slujit institutul de-a lungul 

timpului. In activitatea didacticã si de cercetare stiintificã, institutul valorificã mostenirea si experienta pe care 

acestia i le-au transmis. 

11.Unor personalitãti cu contributii însemnate în domeniul stiintei, tehnicii si culturii, care au merite 

deosebite fatã de institut, li se poate acorda calitatea de senatori de onoare. 

12.Cu aprobarea Comisiei superioare de atestare si avizul dat de Ministerul Învãtãmântului, Senatul poate 

acorda titlul de DOCTOR si DOCTOR HONORIS CAUSA unor personalitãti marcante ale vietii stiintifice 

nationale si internationale. 

13.Senatul poate conferi titlul de CADRU DIDACTIC ASOCIAT unor specialisti din învãtãmânt, 

cercetare, proiectare care sprijinã activitatea didacticã de cercetare stiintificã, de dezvoltare si de modernizare a 

Institutului de Marinã Civilã Constanta. 

14.Citadelã a stiintei, culturii si educatiei, pentru si prin valori spirituale, Institutul de Marinã Civilã 

Constanta se integreazã în traditiile istorice ale Constantei (Tomis), constituind un simbol al vocatiei europene a 

acestui strãvechi oras românesc. 

III. OBIECTIVE 

 
Principalele obiective ale Institutului de Marinã Civilã Constanta, sunt: 

A. În domeniulactivitãtii didactice 



1.Formarea de cadre cu pregãtire superioarã în diferitele domenii ale marinei civile si exploatãrii portuare 

potrivit specializãrilor din structura Institutului de Marinã Civilã Constanta si a cerintelor de pe piata fortei de 

muncã superior calificate. 

2.Dobândirea de cunostinte stiintifice si tehnice, integrate într-un sistem operational, care sã asigure 

competentã profesionalã si socialã, în conditiile statului de drept, însusirea de metode, deprinderi si capacitãt icare sã 

permitã autoinstruirea pe parcursul activitãtii. 

3.Perfectionarea continuã a planurilor de învãtãmânt, a programelor analitice si a metodelor didactice, în 

vederea alinierii lor la standardele existente pe plan national si mondial. 

4.Dezvoltarea si modernizarea colectivelor de cercetare si asistentã, a bazelor didactice si experimentale, a 

laboratoarelor, în scopul dea sprijini desfãsurarea procesului de învãtãmânt si de a mãri eficacitatea formativ-

creativã a acestui proces. 

5.Dezvoltarea, diversificarea si valorificarea preocupãrilor legate de informatizarea procesului de 

învãtãmânt. 

6.Aprecierea, selectionarea si promovarea cadrelor didactice, prin criterii unice de competentã profesionalã. 

7.Cresterea gradului de acoperire cu cadre didactice titulare a posturilor din statul de functiuni. 

8.Descoperirea, stimularea si valorificarea aptitudinilor profesionale ale studentilor acordându-se grijã 

deosebitã valorilor de vârf. 

9.Cunoasterea realitãtilor si tendintelor din învãtãmântul superior national si mondial, prin extinderea 

participãrii membrilor comunitãtii academice (cadre didactice si studenti) la programele I.M.O. (International 

Maritime Organization) si la programele europene. 

B.În domeniul activitãtii stiintifice 

10.Îmbogãtirea si dezvoltarea patrimoniului cunoasterii universale prin cercetarea stiintificã a cadrelor 

didactice, a personalului de cercetare si a studentilor. 

11.Participarea la programele nationale si internationale de cercetare stiintificã cu caracter fundamental si 

aplicativ; difuzarea si valorificarea rezultatelor stiintifice ale acestei participãri. 

12.Încurajarea si stimularea activitãtilor de cercetare stiintificã, de proiectare, expertizã si consultantã 

finante prin mijloace extrabugetare (contracte încheiate cu agenti economici si cu alte institutii si organisme 

nationale si internationale). 

13.Organizarea de colective de cercetare multi si interdisciplinare pentru rezolvarea unor probleme 

complexe care necesitã contributia unor specialisti din domenii diferite (învãtãmânt, cercetare, proiectare si 

productie). 

14.Atragerea în activitatea de cercetare stiintificã si cointeresarea materialã si moralã a studentilor care 

dovedesc aptitudini pentru cercetarea stiintificã. 

15.Afirmarea si popularizarea performantelor stiintifice si de creativitate ale membrilor comunitãtii 

academice, pe plan national si international. 



C.În domeniul pregãtirii postuniversitare 

16.Reciclarea si perfectionarea cadrelor cu pregãtire superioarã, din diferite domenii de activitate navalã, 

prin cursuri de scurtã duratã, organizate prin departamentul de formare continuã a Institutului de Marinã Civilã. 

17.Organizarea si desfãsurarea examenelor de definitivat si de obtinere a gradelor didactice pentru 

profesorii din învãtãmântul preuniversitar. 

18.Completarea, dezvoltarea si perfectionarea pregãtirii profesionale a tinerilor absolventi prin studii de 

specializare master, studii aprofundate si doctorat. 

19.Perfectionarea cadrelor didactice si de cercetare prin: doctorat, stagii de documentare si schimburi de 

experientã si la alte unitãti învãtãmânt similare din tarã si de peste hotare; studii avansate si de aprofundare în cadrul 

unor programe interne elaborate de Ministerul Învãtãmântului, IMO, IMLA, Centrul European de învãtãmânt 

superior, UNESCO Consiliul Europei, PNUD s.a. 

D.În domeniul cooperãrii interuniversitare 

20.Participarea la cooperarea interuniversitarã, pe plan intern si extern, prin schimburi de cadre didactice, 

studenti, materiale de învãtãmânt etc. 

21.Cunoasterea activitãtii si performantelor altor universitãti sau institute de cercetare prin organizarea si 

participarea la sesiuni stiintifice, simpozioane, colocvii, mese rotunde, conferinte etc;preluarea si valorificarea 

experientelor pozitive în scopul dezvoltãrii si ameliorãrii permanente a propriei activitãti. 

22.Dezvoltarea legãturilor cu alte biblioteci academice din tarã si din afara ei. 

E.Privitor la deontologia academicã 

23.Asumarea datoriei individuale, a tuturor obligatiilor care rezultã din pozitia profesionalã si functia 

administrativã pe care membrii comunitãtii academice le ocupã în cadrul acesteia. 

24.Promovarea transparentei în circulatia informatiilor semnificative pentru viata Institutului de Marinã 

Civilã Constanta, luarea deciziilor de cãtre organismele abilitate, comunicarea în timp real a deciziilor adoptate si 

acordarea dreptului de autonomie în transpunerea lor. 

25.Promovarea autoexigentei tuturor membrilor comunitãtii academice, privind atât calitatea prestatiei 

profesionale cât si demnitatea personalã. 

26.Corelarea exigentei fatã de ceilalti cu autoexigentã, indiferent de pozitia si functia detinute în structura 

comunitãtii academice. 

27.Descurajarea si eliminarea tuturor formelor de coruptie, în toate sferele de activitate si în relatiile cu 

ceilalti membrii ai comunitãtii academice sau cu persoane din afara ei. 

28.Pãstrarea tuturor bunurilor din patrimoniul Institutului de Marina Civilã ca valori ce apartin nu numai 

generatiilor actuale, ci si celor viitoare. 

29.Dezvoltarea orizontului de cunoastere si sensibilitate al membrilor comunitãtii academice prin însusirea 

valorilor culturii nationale si universale. 



30.Formarea studentilor în spiritual respectãrii drepturilor si libertãtilor fundamentale ale omului, al 

demnitãtii si al tolerantei. 

31.Instaurarea unei democratii participative, care sã permitã pluralismul de opinii, initiativa si comunicarea 

între membrii comunitãtii academice, inclusiv participarea studentilor si a organizatiilor profesionale studentesti la 

perfectionarea continuã a activitãtii din Institutul de Marinã Civilã Constanta. 

32.Investigarea tendintelor de schimbare, pe plan social-economic si moral-cultural, în scopul adaptãrii 

elastice la viitor. 

F.În domeniul protectiei sociale 

33.Satisfacerea, în limita posibilitãtilor, a nevoilor sociale de bazã ale membrilor comunitãtii academice. 

34.Asigurarea unor conditii decente de cazare, inclusiv pe durata practicii. 

35.Cresterea calitãtii asistentei medicale prin reutilarea si dotarea cu aparatura si materiale a Dispensarului 

Studentesc. 

36.Negocierea problemelor profesionale si sociale ale membrilor din sindicatul cadrelor didactice si al 

personalului de cercetare, tehnic si muncitor de cãtre liderii acestor sindicate si reprezentantii consiliului de 

administratie, cu ocazia semnãrii contractelor colective de muncã. 

37.Discutarea, negocierea si rezolvarea, de cãtre conducerea institutului, Senatul, Consiliul profesoral si 

Consiliul de administratie a problemelor legate de revendicãrile specifice studentesti. 

G.În domeniul dezvoltãrii si modernizãrii bazei material 

38.Realizarea esalonatã a obiectivelor de investitii stabilite prin planul de dezvoltare. 

39.Extinderea si cresterea suprafetei utile a spatiilor de învãtãmânt, prin darea în folosintã a unor localuri 

noi, în afara celor prevãzute la punctul anterior. 

40.Dotarea si modernizarea laboratoarelor existente si amenajarea unor laboratoare didactice si de cercetare 

noi, prin utilizarea fondurilor alocate în acest scop de Ministerul Învãtãmântului, precum si prin utilizarea cotei de 

pânã la 40% din veniturile nete obtinute în urma realizãrii contractelor de cercetare stiintificã, ca si a altor fonduri. 

41.Dezvoltarea capacitãtii de editare a cursurilor,îndrumarelor si a altor publicatii ale cadrelor didactice 

studentilor, folosind toate posibilitãtile tipografiei Institutului de Marinã Civilã. 

42.Dezvoltarea si modernizarea bibliotecii Institutului de Marinã Civilã Constanta prin: lãrgirea spatiilor 

afectate diverselor activitãti, cresterea fondului de publicatii, informatizarea activitãtilor specifice de bibliotecã, 

dotarea studioului TV-film-foto, în vederea producerii de materiale specifice activitãtii didactice si stiintifice, la 

nivelul exigentelor la zi. 

43.Sporirea capacitãtii de cazare si a gradului de confort în cãminele studentesti. 

            IV.AUTONOMIA UNIVERSITARÃ 

În baza autonomiei de care se bucurã potrivit legii, Institutul de Marinã Civilã Constanta are dreptul de a se 



autoconduce, autoorganiza si autodezvolta, în consens cu propriile necesitãti. 

Drepturile, obligatiile, competentele si responsabilitãtile pe care le implicã autonomia universitarã se stabilesc prin 

Legea Învãtãmântului si hotãrârile Senatului Institutului de Marina Civilã. 

În spatiul academic, autonomia se manifestã prin competente specifice la nivelul catedrelor, facultãtilor si al 

întregului institut. 

Domeniile principale ale autonomiei universitare sunt:autonomia functionalã, didacticã, stiintificã, financiarã, 

administrativã si juridicã. 

1.Autonomia functionalã, constã din drepturile pecare Institutul de Marina Civilã Constanta le are pentru: 

 elaborarea de reglementãri proprii, cu respectarea legilorîn vigoare; 

 stabilirea si optimizarea propriilor structuri; 

 perfectionarea si modernizarea planurilor de învãtãmânt, pe baza experientei proprii 

si a altor institutii de învãtãmânt; 

 orientarea cercetãrii stiintifice, cu precãdere în domeniul naval si stabilirea criteriilor 

în aprecierea si evaluarea rezultatelor acestei activitãti; 

 conferirea gradelor didactice si a titlurilor stiintifice si academice, potrivit 

reglementilor în vigoare; 

 exercitarea autoritãtii în spatiul universitar, în limitele atributiilor stabilite prin lege; 
 organizarea cooperãrii universitare, pe plan intern si international. 

2.Autonomia didacticã a Institutului de Marinã Civilã Constanta se manifestã prin: 

 dreptul de a propune înfiintarea si organizarea de noi facultãti, sectii si specializãri 

legate de specificul naval; 

 dreptul de a propune cifre de scolarizare corelate cu propriile posibilitãti; 

 dreptul de stabilire a programelor analitice pentru disciplinele cuprinse în planul de 

învãtãmânt; 

 dreptul de a stabili formele de studii postuniversitare în conformitate cu cerintele 

interne si internationale; 

 dreptul de a organiza activitãti de instruire permanentã si de a stabili programele 

acestor activitti; 

 dreptul de a selecta, confirma sau infirma cadrele didactice si personalul auxiliar; 

 dreptul de a organiza examenul pentru admiterea candidatilorla studii si examenul de 

diplomã pentru absolventi; 
 dreptul de a conferi diplome de absolvire pentru toate formele de învãtãmânt. 

3.În domeniul activitãtii de cercetare stiintificã, autonomia Institutului de Marinã Civilã Constanta se 

concretizeazã prin: 

 stabilirea propriilor programe de cercetare; 

 


