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Nr. 8392/28.09.2022  

 

                                                                     A N U N Ț              

           organizare examen promovare 

        

      În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011, având în vedere OMEN 5138/2014 și  

Legea 153/2017, Universitatea Maritimă din Constanța organizează examen de 

promovare în grad profesional pentru postul de secretar facultate  grad I, studii 

superioare, în cadrul Serviciului Marketing educațional și relații internaționale, după 

cum urmează : 

 

a)  examenul  se va desfășura în data de 13.10.2022, orele 10:00, în sala 709, sediul central; 

 

b)  bibliografia, tematică :  

     
- Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordin al Ministerului Educației nr.6102/2016 pentru aprobarea metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii 

universitare de licență, de masterat și de doctorat, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordin al Ministrului Educatiei nr. 5736/2022 privind modificarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor straini, 
aprobata prin Ordin al Ministrului Educatiei Naționale nr. 3473/17 martie 2017 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea I, nr. 967 

din data de 21 octombrie 2020; 

 - Ordin Ministrului Educației nr. 3236/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri 
fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri făra plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior 

de stat acreditate, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 28 februarie 2017; 

- Ordinul Comun nr. 3900/2046/129/2017 privind aprobarea „Metodologiei de școlarizare a 
românilor de pretutindeni în învățământul preuniversitar din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără 

plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă; 

începând cu anul școlar 2017-2018” și a „Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe 
locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă începând cu anul universitar 

2017-2018”. 

 

c)  modalitatea de desfășurare a examenului: probă  scrisă. 

 

d) condiții de participare: salariați din cadrul UMC, cu studii superioare și cu o experiență 

de minim 3 ani  pe un post de secretar facultate  II  cu studii superioare  și care au 

obținut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel 

puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care aceștia s-au aflat în activitate  

 

        Cererea  de participare se poate depune până la data de 07.10.2022, inclusiv, la 

Serviciul Resurse Umane. 
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