
 

 

CONTRACT DE MANAGEMENT 

 

Parti contractante 

1. Senatul Universitatii Maritime din Constanta cu sediul in Constanta str. Mircea cel Batran nr. 104 

reprezentat de domnul Prof.dr.ing. Panait Cornel  in calitate de Presedinte al Senatului universitar pe de o 

parte si  

 

2. Doamna Prof.dr.ing. Ciucur Violeta Vali  cetatean roman, domiciliat in Constanta, str. Nicolae Titulescu 

nr.21, in calitate de Rector confirmat prin Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice 

nr. 3791/20.03.2020 pe de alta parte 

 

Am convenit la incheierea prezentului Contract de Management cu respectarea urmatoarelor c1auze 

contractuale: 

 

Art1.  

Universitatea Maritima din Constanta incredinteaza Rectorului, organizarea, conducerea operativa si 

gestionarea activitatii sale pe baza obiectivelor si criteriilor de performanta cuprinse in Planul managerial 

(Anexa 1) ce face parte integranta din prezentul contract. 

 

Art.2 

Durata contractului: 

Prezentul contract se incheie pe o perioada de 4 ani, incepand cu data confirmarii Rectorului de catre 

Ministerul Educatiei. 

 

Art.3 

Drepturile si obligatiile partilor: 

a) Prerogativele Rectorului sunt prevazute in Legea Educatiei nationale nr.1 din 2011  

b) Rectorul va prezenta Senatului Universitar in luna aprilie a fiecarui an Raportul privind starea 

Universitatii Maritime din Constanta. 

c) Rectorul are calitatea de ordonator de credite. 

d) Drepturile Senatului Universitar sunt cele prevazute in Legea Educatiei Nationale nr.1 din 2011. 

e) Senatul Universitar va asigura Rectorului deplina libertate in conducerea, organizarea si gestionarea 

Universitatii, cu exceptia limitelor prevazute de lege, de Carta UMC si prezentul contract. 

f) Senatul Universitar va dezbate, in timp util, in vederea aprobarii , proiectele inaintate de Consiliul de 

Administratie. 

 



Art. 4.  

Criterii si indicatorii de performanta manageriala 

a) Criteriile si indicatorii de perforrmanta manageriala au fost stabilite in Planul managerial pentru 

intreg mandatul de 4 ani urmand ca anual aceste criterii si indicatori de performanta sa fie stabiliti si 

actualizati anual functie de datele bilantului anual si a resurselor materiale. 

b) Pe parcursul executarii contractului partile implicate pot modifica, de comun acord, criteriile si 

indicatiorii de performanta in scopul de a le adapta situatiilor conjuncturale. 

 

Art. 5 

Confidentialitate 

Pe toata durata contractului incheiat Rectorul este obligat sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor 

si datelor ale Senatului UMC care au un astfel de caracter. 

 

Art.6. 

Raspunderea partilor: 

Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor din acest contract partile raspund 

conform legislatie in vigoare. Forta majora inlatura raspunderea materiala. 

 

Art.7.  

Modificarea contractului: 

Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin acordul scris al ambelor parti. 

Partile vor adopta contractul modificat corespunzator reglementarilor legale intervenite ulterior incheierii 

acestuia. 

 

Art.8.  

Incetarea contractului: 

Prezentul contract poate inceta prin: 

a) expirarea perioadei de 4 ani de la incheierea lui 

b) demiterea Rectorului in conditiile prevazute de Legea Educatie Nationale nr 1 din 2011 sau a prevederilor 

din Carta UMC. 

c) Rectorul poate demisiona din functie conform legii; 

 

Art.9 

Litigii 

Litigiile aparute din cauza incheierii, executarii, modificarii, incetarii si interpretarii clauzelor prezentului 

contract, care nu se rezolva pe cale amiabila sunt de competenta instantelor de drept civil sau comercial de pe 

langa Tribunalul Constanta. 

 



Art.10 

Dispozitii finale: 

Prezentul contract a fost incheiat potrivit Legii Educatiei Nationale nr.1 din 2011. 

 

Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare originale in data de 09.06.2020 

 

         

 

PREȘEDINTE SENAT                                                                            RECTOR, 

Prof.dr.ing. Panait Cornel                                                                  Prof.dr.ing. Ciucur Violeta Vali 

 

 

 

 

 


