
ANUNȚ CONCURS – CONFERENŢIAR UNIVERSITAR (C) 

DEPARTAMENTUL INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ NAVALĂ 

Universitatea ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" DIN 

CONSTANŢA 

Facultatea Inginerie Marină 

Departament Inginerie Electrică și Electronică Navală 

Poziția în statul de 

funcții 

Conferenţiar universitar(C), poziţia nr. 9  în Statul de funcţiuni al 

Facultăţii de Inginerie Marină,  Departamentul de Inginerie Electrică 

și Electronică Navală   

Funcție Conferenţiar universitar - Civil 

Disciplinele din planul 

de învățământ 

Analiză matematică II 
Algebră, geometrie analitică și diferenţială 

Grafică asistată de calculator 

Domeniu stiintific Matematică 

Descriere post Conferenţiar universitar (C), poziţia nr. 9  în Statul de funcţiuni al 

Facultăţii de Inginerie Marină, Departamentul de Inginerie Electrică și 

Electronică Navală; conţine următoarele discipline: Analiză 

matematică II, Algebră, geometrie analitică și diferenţială, Grafică 

asistată de calculator 

Atributiile/activitatile 

aferente 

- Execută activităţi didactice conform sarcinilor repartizate în ştatul de 

funcţiuni al departamentului; - Face propuneri pentru planul de 

învăţământ şi elaborează fișele disciplinelor la disciplinele predate; - 

Elaborează şi coordonează editarea de manuale, note de curs, culegeri 

de exerciţii; - Organizează şi coordonează desfăşurarea examenelor, 

colocviilor şi a celorlalte forme de verificare a studenţilor; -Îşi 

perfecţionează pregătirea prin cursuri, stagii de informare - 

documentare, participare la convocări şi studiu individual; - Asigură 

actualizarea conţinutului informaţional al şedinţelor cu elemente de 

noutate din domeniul disciplinelor predate; - Avizează proiectele 

didactice în scopul stabilirii obiectivelor, metodelor şi tehnicilor 

didactice adecvate, criteriilor de evaluare şi mijloacele audiovizuale 

sau informatice necesar a fi utilizate; - În domeniul disciplinelor 

predate colaborează cu cadre didactice din alte instituţii de învăţământ 

superior în scopul generalizării experienţelor pozitive şi al 

îmbunătăţirii modului de desfăşurare a activităţilor didactice; - 

Desfăşoară activităţi de cercetare pe baza angajamentului personal 

asumat la începutul anului universitar; - Face propuneri pentru planul 

de cercetare ştiinţifică al departamentului şi academiei - Conduce şi 

îndrumă activitatea studenţilor în cadrul cercului ştiinţific de care 



răspunde - Participă cu comunicări ştiinţifice şi referate la manifestări 

de profil organizate pe plan naţional şi internaţional - Îndrumă 

studenţii în vederea elaborării și prezentării de comunicări ştiinţifice 

şi referate sau participarea la concursuri de specialitate - Elaborează 

studii şi articole în reviste de specialitate; - Face propuneri privind 

îmbunătăţirea bazei materiale şi de documentare pe linia disciplinelor 

predate. 

Salariul minim de 

incadrare 

5092 LEI 

Calendarul examenului  

Perioadă înscriere Început Sfârșit 

2022-11-24 2023-01-07 
 

Data susținerii sustinerii 

probelor de examen 
2023-01-25 

Ora susținerii probelor de 

examen 

10:00:00 

Locul susținerii probelor 

de examen 
Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, Strada Fulgerului, Nr. 1, 

Constanţa, sala LI-356 

Perioadă susținere a 

examenelor 

Început Sfârșit 

2023-01-25 2023-01-25 
 

Perioadă comunicare a 

rezultatelor 

Început Sfârșit 

2023-01-25 2023-01-25 
 

Perioadă de contestații Început Sfârșit 

2023-01-26 2023-01-30 
 

 

Tematica probelor de 

concurs 

Concursul are două probe: 

- evaluarea dosarului de concurs; 

- susținerea unei prelegeri privind planul de dezvoltare a carierei 

universitare, atât din punct de vedere didactic cât și din punct de 

vedere al activităților de cercetare științifică. 

Descrierea procedurii de 

examen 

Conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

examenului de ocupare a posturilor didactice în Academia Navală 

“Mircea cel Bătrân” 

Lista documente Conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

examenului de ocupare a posturilor didactice în Academia Navală 

“Mircea cel Bătrân” 

 



Adresa unde se 

transmite dosarul de 

examen 

Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, Strada Fulgerului,  Nr. 1, 

Constanţa,  cod poştal  900218 

 

 
 

 

        Director Departament IEEN, 

                                                                                                 Conf.univ.Dr.ing. 

 Florențiu DELIU 


