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DECIZIA NR. 96
07. 05. 2020
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 și Cercetării e nr. 3791/20.03.2020 de confirmare în funcţia de
Rector al Universităţii Maritime din Constanţa a doamnei prof.univ. dr. ing. Violeta Vali CIUCUR;
Având în vedere prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi ale Chartei Universităţii Maritime din
Constanţa;
Având în vedere Metodologia de selecție prin concurs public a Decanilor facultăților, aprobată în ședința Senatului
din 7 mai 2020, art.4. „Concursul public pentru ocuparea funcției de Decan al facultăților din Universitatea Maritimă din
Constanța este organizat de Rectorul Universității Maritime din Constanța conform art. 207 alin. (5) lit. b) si art.211 alin (4)
din Legea Educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare.”

Rectorul Universităţii Maritime din Constanţa
DECIDE
Art.1 Se constituie comisia de concurs pentru ocuparea funcției de Decan al Facultății de Navigație și
Transport Naval, după cum urmează:
Președinte: prof.univ.dr.ing. Violeta Vali CIUCUR
Membri: Prof. univ. dr. ing. Constantin Paulică Arsenie
Conf. univ. dr. Felicia Surugiu
Conf. univ. dr. ing. Nicoleta Acomi
Student Avram Cristian Stelian
Art.2. Atribuţiile comisiilor:
(1) Selecția se face luând în calcul următoarele criterii:
1. Calitatea programului managerial propus (20 puncte);
2. Competențele manageriale dovedite prin rezultate (20 puncte);
3. Prestigiul profesional (20 puncte);
4. Ținută morală (20 puncte);
5. Abilități de comunicare (20 puncte).
(2) Se vor puncta rezultatele obținute prin verificarea fiecărui criteriu punând accentul pe
compatibilitatea programului managerial propus pentru facultate cu programul managerial prezentat de
Rectorul Universității la alegerea acestuia.
(3) La desemnarea persoanei recomandate pentru funcția de Decan vor prevala punctele de vedere
ale Rectorului sau ale reprezentantului acestuia în Comisie. Desemnarea persoanei aleasă pentru funcția de
Decan se va face cu majoritate simplă.
Art.3. Contestațiile pot fi depuse în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor concursului, exclusiv pentru
nerespectarea procedurilor legale. Răspunsul la aceste contestații va fi trimis în termen de 24 de ore de la
înaintarea acestora.
Art.4. Rezultatele concursului sunt avizate de Senatul Universității.
Art.5. Persoanele sunt numite în funcție prin decizia Rectorului.
Art.6. Decanii își desemnează câte un prodecan și stabilesc atribuțiile acestuia.
Art.7. Comisia își va duce la îndeplinire atribuțiile în perioada 13 -14 mai 2020.
Art.8. Prezenta decizie a fost elaborată în 2 exemplare originale, unul la emitent și unul la dosarul cu decizii
organizat în cadrul Direcției Resurse Umane.
Art.9. 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.
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