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DECIZIA NR. 154 
din 6 iulie 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 nr. 3791/20.03.2020, de confirmare în 

funcţia de Rector a doamnei Profesor univ. dr. ing.  CIUCUR  VIOLETA VALI;   

Având în vedere prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi ale Chartei Universităţii Maritime 

din Constanţa; 

Având în vedere Hotărârea de Guvern 457 din 04.05.2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de 

concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învățământul superior, cu modificările 

aduse prin O.G. nr. 9/2018 din 23 august 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul educaţiei şi H.G. 883/2018 privind modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 457/2011; 

Având în vedere Regulamentul de ocupare a posturilor didactice vacante în Universitatea Maritimă 

din Constanţa revizuit și aprobat în Ședința Senatului din 21 martie 2019; 

Având în vedere Ordinul 5310/2012 pentru recunoașterea dreptului cadrelor didactice care dețin titlul 

de profesor universitar/conferențiar universitar de a participa la concursurile organizate în vederea ocupării 

unor posturi în învățământul superior,  

Având în vedere Ordinul nr. 4205 din 15 iulie 2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare 

Având în vedere Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Ştiinţifice nr. 6129 din 20 

decembrie 2016, privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor 

didactice din învățământul superior,  a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător 

de doctorat şi a atestatului de abilitare 

Având în vedere anunţurile de scoatere la concurs a posturilor didactice publicate în Monitorul Oficial 

al României nr. 306 din 15 aprilie 2020,  partea a treia; 

Având în vedere Art. 27 (3) din Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 

și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, "Pe durata stării de alertă se suspendă orice tip de concurs 

pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante." 

Având în vedere aprobarea componenţei comisiilor în Consiliile de Facultate şi în Şedinţa Senatului 

din 11 iunie 2020 

Având în vedere LEGEA Nr. 103/2020 din 2 iulie 2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ, 

concursurile pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante sunt reluate. Legea își produce 

efectele începând cu data de 6 iulie 2020; 

 

Rectorul Universităţii Maritime din Constanţa 
 

DECIDE 

Art.1. Se constituie Comisia de verificare preliminară a îndeplinirii standardelor minimale de 

ocupare a posturilor didactice  vacante în conformitate cu standardele minimale naţionale şi 

standardele universităţii, pentru candidaţii la concursurile de ocupare a posturilor didactice vacante 

publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 306 din 15 aprilie 2020, Partea a III a, în următoarea 

componență: 
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PREȘEDINTE: 

 Conf. univ. dr. ing. Gabriel RAICU, 

Prorector pentru activitatea de cercetare a universității 

 

Membri: prof. univ. dr .ing. Remus ZĂGAN 

                          prof. univ. dr. ing. Răzvan TAMAŞ 

 

Art.2. Atribuțiile comisiei. Membrii comisiei verifică efectiv îndeplinirea standardelor minimale de 

ocupare a posturilor didactice specifice funcției didactice, verifică îndeplinirea criteriilor prin 

confruntarea bazelor de date indicate de candidat și verificarea documentelor (diplome, liste de 

lucrări, publicații, brevete, lucrări etc.) care să justifice îndeplinirea standardelor minime naționale 

și a standardelor universității. 

 
Art.3. În conformitate cu Regulamentul de ocupare a posturilor didactice vacante în Universitatea 
Maritimă din Constanța aprobat în Ședința Senatului din 21 .03.2019 : 
“Art.12 (1) Încadrarea în prevederile OMEN 6129/20.12.2016 privind aprobarea standardelor 

minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a 

gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului 

de abilitare este prima condiţie pentru participarea la concurs pentru aceste posturi.  

(2) Pentru verificarea îndeplinirii standardelor minime naţionale conform OMEN 6129/20.12.2016 

privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice 

din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător 

de doctorat şi a atestatului de abilitare specifice fiecărui domeniu sunt verificate cu cel mult zece zile 

înainte de începerea concursului de către Comisia de verificare numită prin decizia Rectorului. 

Atributele comisiei de verificare se referă strict la verificarea îndeplinirii standardelor minimale de 

ocupare a posturilor didactice a fiecărui candidat. Din comisie fac parte cadre didactice titulare cu 

prestigiu moral şi profesional. Comisia numită funcţionează pe o durată de 4 ani, putând fi modificată 

sau completată cu ocazia fiecărui concurs organizat. 

(3) UMC nu poate stabili prin metodologia proprie sau prin alte documente echivalarea îndeplinirii 

de către un candidat a standardelor minime naţionale prin standarde, criterii sau indicatori diferiţi de 

cei prevăzuţi de aceste standarde minime naţionale. 

(4) În cazul în carea Comisia de verificare a standardelor minimale decide neîndeplinirea criteriilor 

minimale obligatorii conform legislaţiei în vigoare pentru ocuparea posturilor la care candidează, 

dosarul  nu poate fi transmis către comisia de concurs. Activitatea comisiei de verificare se poate 

desfăşura în şedinţe publice cu participarea candidaţilor. 

(5) Candidatul poate contesta decizia Comisiei de verificare în termen de 24 de ore de la publicarea 

acesteia. În termen de 72 de ore Rectorul va desemna o comisie de soluţionare a contestaţiilor.” 

 şi  

„ Art.32 (1)Pentru obţinerea avizului compartimentului juridic al universităţii fiecare dosar trebuie să 

cuprindă rezoluţia cu privire la verificarea informaţiilor din fişa de verificare. Această rezoluţie este 

stabilită de către comisia de verificare preliminară a standardelor minimale, numită prin decizia 

Rectorului, la propunerea Consiliului de Administraţie. 
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(2) Îndeplinirea de către un candidat a consiţiilor legale de prezentare la concurs este certificată prin 

avizul compartimentului juridic al universităţii, în baza rezoluţiei de la alin.1 şi a documentelor 

necesare înscrierii la concurs. 

(3) Avizul este comunicat candidatului în maximum 48 ore de la emiterea sa, dar cu minimum 5 zile 

lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe a concursului.” 

Art.4. Comisia își va desfășura activitatea până la data transmiterii dosarelor către comisiile de 

concurs.  

Art. 5.  Prezenta  decizie a fost elaborată  în 2 exemplare (1 exemplar se află la emitent și 1 exemplar 

la dosarul cu decizii organizat în cadul Direcției Resurse Umane). Prezenta decizie este comunicată, 

prin postare, pe https://owncloud.cmu-edu.eu, de către persoana responsabilă cu transmiterea, din 

cadrul structurii Cabinet Rectorat; dupa postare se transmite si link-ul, spre informare, pe mail-ul 

persoanelor responsabile, în vederea îndeplinirii sarcinilor ce le revin. 

 

RECTOR, 

Prof. univ. dr. ing.  Violeta Vali CIUCUR 

 

                     Vizat/Emitent, 

        (Functie, Nume) 

     

 Edith Pădineanu 

Secretar şef universitate 
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