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DECIZIA NR. 157
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 H.G. 902 din 2018, pentru aprobarea Metodologiei –cadru privind organizarea
şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică pentru învăţământul superior;
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 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 Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în
cariera didactică în Universitatea Maritimă din Constanţa, aprobată în Şedinţa Senatului din 19
noiembrie 2019
Având în vedere avizul MEC, Direcţia Generală Învăţământ Universitar, pentru declanşarea
procedurii privind examenul de promovare organizat în Universitatea Maritimă din Constanţa, semestrul
II al anului universitar 2019/2020;
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 urmãtoarea comisie de concurs pentru desfăşurarea concursului de
promovare în cariera didactică, în următoarea componenţă:
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FACULTATEA NAVIGAŢIE ŞI TRANSPORT NAVAL
Pentru postul de promovare la departamentul MANAGEMENT ÎN TRANSPORTURI
pentru funcția de CONFERENȚIAR, poziția 7, disciplinele: Tehnologia transporturilor,
Tehnica circulației, Managementul întreținerii și reparațiilor mijloacelor de transport
Președinte:
Conf. univ. dr. Nicoleta ACOMI, Prodecan Facultatea Navigaţie şi transport Naval,
Universitatea Maritimă din Constanța
Membri: Prof.univ.dr. Constantin-Paulică ARSENIE - Universitatea Maritimă din Constanța
Conf. univ. dr. Codruța MARE - Universitatea Babeș Bolyai, Cluj Napoca
Conf. univ dr. Sergiu LUPU - Academia Navală “Mircea cel Bătrân”
Conf. univ dr. Teodor POPA - Univ. "Ovidius" Constanța
Membri supleanți: Conf. univ. dr. Adrian POPA - Academia Navală “Mircea cel Bătrân”
Conf. univ. dr. Șerban BERESCU - Universitatea Maritimă din Constanța
Art.2. Atribuțiile comisiilor de concurs stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare
sunt următoarele:
2.1. Comisia de concurs evaluează fiecare candidat din perspectiva următoarelor
aspecte:
a. relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului;
b. capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători;
c. competenţele didactice ale candidatului;
d. capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către
mediul economic sau social sau de a populariza propriile rezultate ştiinţifice;
e. capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice
ale acestuia;
f. capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;
g. experienţa profesională a candidatului în alte instituţii decât instituţia care a
scos postul la concurs.
2.2 (1) Comisia de concurs va evalua competenţele profesionale ale candidatului exclusiv
printr-una sau mai multe probe de concurs (specifice postului didactic), incluzând prelegeri,
susţinerea unor cursuri sau altele asemenea. Pentru toate posturile cel puţin o probă de
concurs este reprezentată de o Prelegere publică de minim 45 de minute în care candidatul
prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare a
carierei universitare. Această probă conţine în mod obligatoriu şi o sesiune de întrebări din
partea comisiei şi a publicului. Instituţia de învăţământ superior anunţă pe pagina web a
concursului ziua, ora şi locul desfăşurării acestei probe.
(2) Pentru toate posturile cu sarcini de predare, candidaţii care nu provin din învăţământul
superior, evaluarea calităţii activităţii didactice se face obligatoriu pe baza susţinerii unei
prelegeri de specialitate (curs) în faţa studenţilor şi a reprezentanţilor comisiei de concurs.
Activitatea desfăşurată este evaluată de către comisie prin calificativele: nesatisfăcător,
satisfăcător, bine, foarte bine. Comisia de concurs poate solicita un astfel de curs si în cazul
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cadrelor didactice titulare sau asociate, cu activitate în UMC sau în altă universitate, în cazul
în care consideră necesar.
2.3 (1) Concursul constă în evaluarea activităţii ştiinţifice şi a calităţilor didactice ale
candidaţilor.
(2) Studiile universitare de licenţă sau asimilate, studiile de master şi doctorat, poziţia
profesională precum şi activităţile şi realizările profesional-ştiinţifice se prezintă şi se
evaluează, referitor la candidat, în legătură cu disciplinele din postul didactic în cauză.
Art.3. Comisia își va desfășura activitatea până la data de 17 septembrie 2020, data validării
rezultatelor concursului în Ședința Senatului.
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

