DEPARTAMENT DE PROMOVARE ȘI CURSURI IMO

Dobândirea
competențelor
necesare
profesiei!

OBIECTIVE
• Asigurarea efectuării cursurilor IMO
pentru studenții de la toate
specializările maritime, curs de ZI și
IFR

• Îndrumarea studenților, curs de zi,
pentru efectuarea practicii ambarcate
la bordul navelor

CURSURI IMO
Cursuri IMO pentru cadeți, necesare pentru obținerea carnetului de
marinar și a brevetului de ofițer maritim aspirant:
•BST - Program de pregătire de bază pentru siguranța maritimă
- Prim ajutor medical;
- Prevenirea şi lupta contra incendiilor;
- Tehnici individuale de supravieţuire pe mare;
- Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navelor;
•SSD - Familiarizare de securitate

CURSURI IMO
Cursuri IMO necesare pentru obținerea brevetului de ofițer maritim punte :
•Managementul resurselor umane și aplicarea principiilor de conducere și munca în
echipă în compartimentul punte
•Folosirea sistemelor de afişare a hărţilor electronice și a informaţiilor de navigaţie ECDIS
•Operator General Radio în Sistemul Mondial de Primejdie şi Siguranţă Maritimă GMDSSGOC (Operator Restrans Radio în sistemul GMDSS-ROC pentru navigaţie costieră) şi
raportarea în conformitate cu principiile sistemului de raportare a navelor şi cu
procedurile sistemului de dirijare a traficului navelor
•Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă
•Competenţa în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât
bărcile rapide de salvare
•Prevenirea şi lupta contra incendiilor – nivel avansat
•Prim ajutor medical
•Familiarizare de securitate/Ofiţer cu securitatea navei

CURSURI IMO
Cursuri IMO necesare pentru obținerea brevetului de ofițer maritim mașină/electrician:
•Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi munca în
echipă în compartimentul punte
•Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă
•Competenţa în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele
decât bărcile rapide de salvare
•Prevenirea şi lupta contra incendiilor – nivel avansat
•Prim ajutor medical
•Familiarizare de securitate/Ofiţer cu securitatea navei

PRACTICA AMBARCATĂ
Pentru asigurarea practicii la bordul navelor maritime în vederea
acumulării stagiului minim impus pentru examenul de ofițer maritim,
U.M.C. a încheiat protocoale de colaborare cu 22 agenții de crewing.
Aceste agenții de crewing au programe de cadeți asigurate la bordul
navelor, iar in prezent sunt plecați în voiaje internaționale, studenții din
anii II, III și IV de la toate specializările maritime, care au situații școlare
bune.

BREVETE
Acte necesare obținerii carnetului de marinar și a brevetului de ofițer
maritim aspirant:
Adeverință de la UMC (de la secretara de facultate);
Copie legalizată a cursurilor IMO (cursuri pentru cadeți):
BST - Program de pregătire de bază pentru siguranța maritimă
- Prim ajutor medical
- Prevenirea şi lupta contra incendiilor
- Tehnici individuale de supravieţuire pe mare
- Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul
navelor
SSD- Familiarizare de securitate
Aviz medico-psihologic;
Copie legalizată a cărţii de identitate
4 fotografii tip paşaport (costum/cravata).

BREVETE INTERNAȚIONALE
OFIŢER DE PUNTE MARITIM PENTRU NAVE
MARITIME CU UN TONAJ BRUT MAI MARE DE 500
OFIŢER MECANIC MARITIM
OFIŢER ELECTRICIAN MARITIM

DEPARTAMENT DE PROMOVARE ȘI CURSURI IMO
ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DIN ANII II, III ȘI IV, MASTER, INTERESAȚI ÎN EFECTUAREA VOIAJULUI DE PRACTICĂ

LA PLECARE ȘI LA SOSIREA DIN VOIAJ, STUDENȚII TREBUIE SĂ SE ÎNREGISTREZE LA
DEPARTAMENTUL DE PROMOVARE ȘI CURSURI IMO. ACTELE NECESARE SUNT:
LA PLECARE ÎN VOIAJ
Adeverință sau copie contract de ambarcare de la agenția de crewing
Fișa de înscriere pentru efectuarea practicii ambarcate și contract de studii adițional
Carnet de marinar - copie
LA SOSIRE DIN VOIAJ
Se înștiințează intr-un termen MAXIM de 2 săptămâni de la sosire din voiaj.
SEA SERVICE - original (după ce a fost vizat de agenția de crewing)- pentru a fi vizat de UMC
CARNET DE MARINAR – original și copie (inclusiv fila cu îmbarcări/debarcări care să prezinte
ștampila ANR)
CERERE PENTRU SESIUNE DESCHISĂ

ÎN ATENŢIA PERSONALULUI NAVIGANT MAŞINĂ
Universitatea Maritimă Constanţa a obţinut acreditarea Autorităţii Navale
Române pentru efectuarea cursului :

ENGINE TEAM AND RESOURCE MANAGEMENT –
NIVEL OPERAŢIONAL ŞI MANAGERIAL
Acest curs este adresat tuturor cadeţilor / studenţilor mecanici şi electricieni , absolvenţilor UMC şi
Academia Navală, ofiţerilor mecanici şi electricieni.
Tarif curs : - cadeţi (UMC, Academie) : 750 RON
- absolvenţi / ofiţeri : 1000 RON
Relaţii suplimentare şi programări:
La sediul UMC, sala P016 – Simulator Compartiment Maşină, Tel.: 0241/664740 int. 136
sau
Departament IMO, sala E101 – Tel.: 0241/664740 int. 115

ÎN ATENŢIA PERSONALULUI NAVIGANT PUNTE
Universitatea Maritimă Constanţa a obţinut acreditarea Autorităţii
Navale Române pentru efectuarea cursului :

BRIDGE TEAM AND RESOURCE MANAGEMENT –
NIVEL OPERAŢIONAL
Acest curs este adresat tuturor cadeţilor / studenţilor punte, absolvenţilor UMC şi Academia
Navală.
Tarif curs : - cadeţi (UMC, Academie) : 700 RON
- absolvenţi / ofiţeri : 900 RON
Relaţii suplimentare şi programări:
La sediul UMC, Departament IMO, sala E101 – Tel.: 0241/664740 int. 115

DEPARTAMENT DE PROMOVARE ȘI CURSURI IMO
Tarife
Cursuri IMO

Nr.
crt. Denumire curs IMO
Cursuri pentru cadeți

Tarife
UMC

1. BST pentru cadeți- Pregătire de bază pentru siguranța maritimă
500
Prim ajutor medical
Prevenirea și lupta contra incendiilor
Protecție individuală și responsabilități sociale la bordul navelor
Tehnici individuale de supraviețuire pe mare
2. SSD - Familiarizare de securitate
150
Cursuri pentru brevet - ofițeri
1. Certificat operator - GMDSS-GOC
1000

Tarife
examinare
CERONAV
350

30
339

