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Având în vedere prevederile art. 304(18) din Legea nr.1 a Educației Naționale 
și 
 

prevederile Cartei Universității Maritime din Constanța 
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
emite 

 
HOTĂRÂREA O.1.  din 4 decembrie 20191 

Art.1. În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, art. 311, alin. (1) şi ale Legii 153/2017 - Legea cadru privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Anexa nr. I, Capitolul 
I B, art. 5, alin. (1) şi (2), personalul didactic de predare şi didactic auxiliar din învățământul superior 
beneficiază de gradație de merit, acordată prin concurs. 
La concursul pentru acordarea gradației de merit pot participa personalul didactic de predare şi 
personalul didactic auxiliar din Universitatea Maritimă Constanţa, cu contract individual de muncă 
pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă şi cu funcția de bază în instituție, care au 
performanţe deosebite în activitatea didactică şi profesională, în cercetare, în dezvoltarea vieții 
academice şi care sunt implicați activ în dezvoltarea şi consolidarea instituțională a universității. 
Gradația de merit se acordă pe o durată de 5 ani, pentru 16% din totalul posturilor didactice de 
predare şi 16% din totalul posturilor didactice auxiliare existente la nivelul universității la debutul 
anului universitar.Gradația de merit reprezintă 25% din salariul de bază.  
 
 Art.2. Punctajul maxim acordat este 100 puncte şi se acordă astfel: 
- Activitate didactică şi de coordonare – punctaj maxim 20 puncte; 
- Activitate de cercetare științifică și recunoaștere internațională – punctaj maxim 40 puncte; 
- Contribuţii privind dezvoltarea universității/facultății şi implicarea în promovarea universității – 
punctaj maxim 40 puncte. 
Se pot acorda 23 gradaţii de merit. 
 
Art.3. Discuţiile s-au focalizat pe modalitatea de alocare a gradaţiilor: pe departamente didactice, 
sau pe universitate. Toţi cei prezenţi la şedinţă au exprimat puncte de vedere pentru una sau alta 
dintre modalităţi. S-a supus la vot modalitatea de a aloca toate gradaţiile pe universitate astfel 
încât primii 23 clasificaţi în ordinea punctajului obţinut să beneficieze de gradaţie de merit. 
Rezultatul votului a fost urmatorul: 7 voturi „pentru” şi o „abţinere”. 
 
Art.4. Acordarea gradației de merit personalului didactic auxiliar. 
Punctajul final al candidatului se cuantifică astfel: 

- maxim 10 puncte din cumulul punctajului obținut la evaluările profesionale anuale (5 puncte 
x 2 ani); 

- maxim 5 puncte acordat CV-ului (se va acorda de către Comisie); 

- maxim 5 puncte acordat scrisorii de motivație (se va acorda de către Comisie); 

- maxim 75 de puncte obținut din formular (15 criterii x 5 puncte); 

- 5 puncte pentru exercitarea unei funcții de conducere; 

- 3 puncte pentru funcție de execuție. 
 
Art.5. Metodologia de acordare a sporului de performanţă academică în Universitatea Maritimă din 
Constanţa. 
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În conformitate cu prevederile Legii 153/2017 - Legea cadru privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Anexa nr. I, Capitolul I B, art. 5, alin. 
(3), pentru personalul didactic de predare din învăţământul superior, care nu beneficiază de 
gradaţia de merit prevăzută la alin. (1), se acordă, prin concurs, un spor de performanţă academică. 
Acest spor se acordă pentru un număr de până la 15% din posturile didactice de predare existente 
la nivelul instituţiei de învăţământ superior şi reprezintă 10% din salariul de bază deţinut.  
S-a supus la vot. S-a aprobat în unanimitate de voturi. 
 
Art.6. În vederea acordării gradației de merit, la propunerea Consiliului de Administrație, Senatul 
UMC aprobă componența următoarelor comisii:  
- Comisia de analiză a propunerilor Consiliilor Facultăților/Consiliului Școlii Doctorale;  
Decan Facultatea Navigaţie şi transport naval, Decan Facultatea Electromecanică navală, Director 
Departament cu frecvenţă redusă. 
Pentru personalul didactic auxiliar: D.G.A., Director R.U. ,Contabil şef. 
- Comisia de analiză și soluționare a contestațiilor 
Pentru cadre didactice: conf.dr.ing. Alexandra Raicu, conf.dr.ing. Felicia Surugiu, lector dr. Dănuţ 
Argintaru 
Pentru personalul didactic auxiliar: ec. Pop Elena, Edith Pădineanu, Anca Popescu. 
 
Art.7. Calendarul propus: 
 

Nr. 
crt. 

Etapa Perioada de derulare 

1. Depunere dosare concurs 09.12.2019 - 11.12.2019, orele 15:00 

2. Evaluarea dosarelor  12.12.2019-16.12.2019 

3 Rezultate parțiale 16.12.2019, orele 15:00 

3. Contestații 16.12.2019-17.12.2019,  orele 15:00 

4. Rezultate finale  18.12.2019, orele 15:00 

5. Validare rezultate în ședința Senat 19.12.2019 

6. Decizie rector 20.12.2019 

 
S-a supus la vot. S-a aprobat în unanimitate de voturi. Propunerea se va înainta Senatului. 
 

Art.8. Prezenta Hotărâre se înaintează Senatului spre validare. 

Art.9. Prezenta Hotărâre se difuzează la toate compartimentele universității prin 

https://owncloud.cmu-edu.eu/s/pTwNIJWLjDpE2Rv și https://cmu-edu.eu/hotarari-consiliu/. 

 
RECTOR,                                              SECRETAR ȘEF UNIVERSITATE, 

Prof. univ. dr. ing. Cornel PANAIT                                                 Edith PĂDINEANU       
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Având în vedere prevederile art. 304(18) din Legea nr.1 a Educației Naționale 
și 
 

prevederile Cartei Universității Maritime din Constanța 
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
emite 

 
HOTĂRÂREA O.2.  din 4 decembrie 20192 

 

 

 

 

Art.1. Având în  vedere hotărârea Consiliului de Administraţie din 3 septembrie 2019 ca  proiectele 
de mobilităţi, proiectele de partaneriat strategic derulate sub programul “ERASMUS+” să fie 
gestionate de către Serviciul Relaţii Internaţionale, s-a aprobat în unanimitate de voturi ca Buzu 
Georgiana, în calitate de şef serviciu, să preia derularea acestor proiecte .  
 

 

 

Art.2. Prezenta Hotărâre se difuzează la toate compartimentele universității prin 

https://owncloud.cmu-edu.eu/s/pTwNIJWLjDpE2Rv și https://cmu-edu.eu/hotarari-consiliu/. 
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Având în vedere prevederile art. 304(18) din Legea nr.1 a Educației Naționale 
și 
 

prevederile Cartei Universității Maritime din Constanța 
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
emite 

 
HOTĂRÂREA D.1.  din 4 decembrie 20193 

 

 

 

 

Art.1. S-a supus la vot aprobarea unor cheluieli ocazionate de Sărbătoarea Crăciunului: 
- 15.000 lei pentru cadourile copiilor angajaţilor 
- 16.000 lei pentru organizarea evenimentului de concert de Crăciun pentru angajaţii universităţii. 
S-a aprobat în unanimitate de voturi. 
 

Art.2. Prezenta Hotărâre se difuzează la toate compartimentele universității prin 

https://owncloud.cmu-edu.eu/s/pTwNIJWLjDpE2Rv și https://cmu-edu.eu/hotarari-consiliu/. 
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Având în vedere prevederile art. 304(18) din Legea nr.1 a Educației Naționale 
și 
 

prevederile Cartei Universității Maritime din Constanța 
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
emite 

 
HOTĂRÂREA D.2.  din 4 decembrie 20194 

 
Art.1. S-a supus la vot achiziţionarea a două microbuze cu capacitate de 19, respectiv 24 locuri din 
suma alocată de către Minister pentru achiziţionarea unui autobuz, cu acoperirea diferenţei din 
veniturile Universităţii. 
S-a aprobat în unanimitate de voturi. 
 
Art.2. Prezenta Hotărâre se difuzează la toate compartimentele universității prin 

https://owncloud.cmu-edu.eu/s/pTwNIJWLjDpE2Rv și https://cmu-edu.eu/hotarari-consiliu/. 
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