
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  
        UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA 

                900663, CONSTANŢA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, ROMÂNIA 
Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740, 
E-mail: info@imc.ro, Web: www.cmu-edu.eu 

 

 

 
DECIZIA NR. 39 

din 28 februarie 2019 
 

Având în vedere H.G.R. nr. 113/06.02.1990 de înfiinţare a Institutului de Marină Civilă Constanţa şi H.G.R. 
85/08.02.2000 prin care se schimbă denumirea instituţiei în Universitatea Maritimă din Constanţa; 

Având în vedere Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 3620/08.04.2016 de 
confirmare în funcţia de Rector al Universităţii Maritime din Constanţa a domnului prof.univ. dr. ing. Cornel PANAIT; 
 Având în vedere prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 Secţiunea 12, Ciclul III- Studii universitare 
de doctorat,;şi ale Chartei Universităţii Maritime din Constanţa; 

Având în vedere Ordinul Ministrului nr. 4225/02.08.2001 prin care se acordă calitatea de Instituţie 
Organizatoare de Doctorat Universităţii Maritime din Constanţa; 

Având în vedere H.G. nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de 
doctorat,  H.G. nr. 134 din 2 martie 2016 pentru completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 şi Regulamentul propriu privind organizarea şi funcţionarea Şcolii 
Doctorale Inginerie Mecanică şi Mecatronică; 

Având în vedere Metodologia de organizare și desfăsurare a concursului pentru funcția de Director al 
Consiliului pentru studii universitare de doctorat (CSUD) de la I.O.S.U.D. Universitatea Maritimă din Constanța 

Având în vedere Metodologia privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat, în 
România, pentru persoanele care au obţinut această calitate în una dintre ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului 
Economic European şi în Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu ale lumii din 09.02.2015, aprobată 
prin Ordinul MECS nr. 3191/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 126 din 18 februarie 2015. 

 

Rectorul Universităţii Maritime din Constanţa 
 

DECIDE 
 

Art.1 Se constituie următoarea comisie de concurs pentru ocuparea funcției de Director al 
Consiliului pentru studii universitare de doctorat (CSUD) de la I.O.S.U.D. Universitatea Maritimă din 
Constanța: 
 

Preşedinte: Prof.univ.dr.habil. ing. Răzvan Tamaş, Universitatea Maritimă din Constanţa 

 
 
Membri: 

Professor John James Reginald WILLIAMS, 
Ph.D. 

Emeritus Professor of Computational 
Fluid Dynamics, School of Engineering 
and Materials Science, Queen Mary 
University of London 

Prof. univ. dr. ing. Eugen Victor Cristian Rusu 
Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, 
membru corespondent al Academiei 
Române 

Prof. univ. dr. ing. mat. Daniel Condurache 
Universitatea Tehnică “Gheorghe 
Asachi” din Iași 

 Prof. univ. dr. habil. ing. Bogdan Hnatiuc Universitatea Maritimă din Constanţa 

 
Art.2. Atribuţiile Preşedintelui şi ale comisiei de concurs: 
 
- Concursul pentru funcţia de Director al CSUD din cadrul IOSUD va consta în două probe de 

selecţie: analiza dosarului candidatului (Punctaj maxim 60) şi Interviu-Evaluare pe baza programului 

managerial depus de candidat (Punctaj maxim 40). 
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- Comisia de concurs stabileşte ierarhia candidaţilor şi declară reuşit candidatul care a întrunit cel 
mai mare punctaj, dar nu mai puţin de 75 de puncte.  

- În caz de punctaje egale, departajarea se face pe baza punctajului obţinut la proba de concurs 1.  

- Rezultatele concursului sunt evidenţiate în raportul de concurs, elaborat de preşedintele 
comisiei.  

- Rezultatul concursului se afişează inclusiv pe site-ul UMC, pe pagina dedicată acestui concurs. 

Art. 3.  Decizia comisiei de concurs, d upă soluţionarea contestaţiilor dacă este cazul, se înaintează 
spre validare Senatului Universităţii (art. 7 alin 2) din H.G. nr. 681/2011). 

Art. 4.  În baza deciziei comisiei de concurs, Rectorul Universităţii Marit ime din Constanța încheie cu 
persoana desemnată un contract de management pe perioada de 4 ani. 

Art.5. Prezenta decizie a fost elaborată în 2 exemplare, unul la emitent și unul la dosarul cu decizii 
organizat în cadrul Direcției Resurse Umane.  

 
Art.6. Prezenta decizie este comunicată prin postare pe https://owncloud.cmu-edu.eu şi  link pe mailul 
persoanelor responsabile, în vederea îndeplinirii sarcinilor ce le revin.  

 
 
 
 RECTOR,                                  SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE, 
Prof. dr. ing. Cornel PANAIT     Edith PĂDINEANU 
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