
      
                                     DECIZIA  

Nr. 8 din 10.05.2022 
Privind numirea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de Cercetător științific gradul III, 

poziția 3 din Statul de funcții al Centrului de Cercetări Interdisciplinar în Domeniul Maritim, pentru 
Inginerie industrială și management - publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III-a,  nr . 391 din 
27.04.2022 
Având în vedere Legea nr. 1 a Educaţiei naţionale / 2011 cu modificările şi completările ulterioare și Legea 
nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;  
- Ţinând seama de: 
• H.G. nr. 457 / 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor 

didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu modificările și completările ulterioare; 
• Ordinul nr. 6129/20.12.2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii privind 
conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare -dezvoltare,  a 
calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare; 
- În conformitate cu prevederile: 
• Regulamentului propriu de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de cercetare ştiinţifică din 

Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, aprobat în şedinţa Senatului universitar nr. 762/28.02.2022; 
• Hotărârii Senatului universitar nr. 745_A din 28.04.2021 de aprobare a graficului și 

responsabilităților organizării și desfășurării concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de 
cercetare vacante și a examenelor de promovare; 

- În temeiul Hotărârii Senatului universitar nr. 762_K din 28.02.2022 de aprobare a posturile didactice și de 
cercetare vacante scoase la concurs pentru semestrul I, anul universitar 2022-2023; 
- În baza publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 391, din 27.04.2022, a posturilor 
didactice și de cercetare vacante scoase la concurs de Academia Navală „Mircea cel Bătrân”; 
- În temeiul Hotărârii Senatului universitar nr. 766_A din 10.05.2022 de aprobare a comisiilor de concurs şi a 
comisiilor de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea posturilor vacante de cercetător științific scoase la 
concurs pentru semestrul I, anul universitar 2022-2023, 
 

RECTORUL ACADEMIEI NAVALE „MIRCEA CEL BĂTRÂN” 
DECIDE: 

Art.1.  Se numeşte Comisia de concurs pentru ocuparea postului vacant  de cercetător științific 
gradul III, poziția 3 din Statul de funcții al Centrului de Cercetări Interdisciplinar în Domeniul Maritim, 
pentru Inginerie industrială și management, după cum urmează: 

Președinte: Ș.L. dr. ing. Avram Rita Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” 

Membri: 
Cpt Ș.L. dr. ing Nedelcu Andra Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” 
Ș.L. dr. ing. Dragomir Eduard Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” 
Ș.L. dr. ing. Corduneanu Dumitru Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” 

Membri 
supleanți: 

Ș.L. dr. ing. Șerban Sergiu, Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” 
Ș.L. dr. ing. Pană Leon Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” 

Art.2.  Se numeşte Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea postului postului 
vacant  de cercetător științific gradul III, poziția 3 din Statul de funcții al Centrului de Cercetări 
Interdisciplinar în Domeniul Maritim, pentru Inginerie industrială și management, astfel: 

Președinte: Prof. univ. dr. ing Samoilescu Gheorghe Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” 

Membri: Cpt. cdor conf. univ. dr. ing. Lupu Sergiu Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” 
Cpt. cdor conf. univ. dr. ing. Nistor Filip, Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” 

Membri 
supleanți: 

Cpt. cdor conf. univ. dr. ing. Cotorcea Alexandru Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” 
Conf. univ. dr. Balagiu Alina Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” 

Art.3. Șeful Secţiei Management Educaţional şi Prorectorul pentru cercetare științifică vor pune în 
aplicare prezenta decizie.  
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