
 

Anexa nr. 1          Lista documente 

LISTA CU DOCUMENTELE CUPRINSE ÎN DOSARUL DE CONCURS 
(1) Opis 

(2) Cererea de înscriere la concurs (Anexa 3 – Cerere), semnată de candidat, care include o declaraţie pe 

propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; 

(3) Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor ANMB de prezentare la concurs, conform modelelor din 

Anexa nr. 7 - Fisa de verificare, completată şi semnată de către candidat. 

(4) Curriculum vitae (modelul Europass) în format tipărit şi în format electronic (Anexa 3.1); 

(5) Copii de pe cartea de identitate (sau pașaport), certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie (dacă este 

cazul); 

(6) Copii de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă sau echivalentă însoţită de foaia 

matricolă; 

(7) Copie legalizată de pe diploma de doctor (obligatorie pentru posturile pe perioada nedeterminată) sau 

echivalentă în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice 

sau academice, daca este cazul; 

(8) Rezumatul în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională a tezei de doctorat, pe maximum o 

pagină pentru fiecare limbă; 

(9) Copie după certificatul de competență lingvistică (pentru ACS, CS și CS3); 

(10) Autoevaluare privind indeplinirea standardelor minimale pentru conferirea titlurilor didactice şi de 

cercetare din învățământul superior, conform reglementărilor MEN în vigoare la data concursului, pentru 

domeniul/comisia CNATCDU corespunzatoare postului scos la concurs. Pentru posturile de ACS, CS și CS3, 

autoevaluarea se face conform criteriilor de la CS2, fară a fi necesară atingerea pragurilor minimale. 

(11) Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi electronic (Anexa 6 - Lista lucrări). 

(12) 5-10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi 

considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; 

(13) Lista lucrărilor ISI sau ISI proceedings care citează lucrările candidatului (excluzând autocitarile 

autorilor), menționând mai întâi lucrarea citată și apoi lucrările în care este citată lucrarea respectivă. 

(14) Propunerea de proiect (Proiect de cercetare postoctorală – tip PD pentru ACS, CS, Proiecte de cercetare 

pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente - tip TE pentru CS3 și Proiect 

cercetare exploratorie – tip PCE sau Parteneriat pentru CS2 și CS1) redactată de candidat folosind tipizate de 

pe site-ul UEFISCDI; reprezintă primul criteriu de departajare a candidaţilor; 

(15) Propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului din punctul de vedere al activităţilor de 

cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat şi va cuprinde maximum 10 pagini; reprezintă 

al doilea criteriu de departajare a candidaţilor; 

(16) Trei scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului, alături de numele şi 

adresele de contact ale autorilor; 

(17) Declaraţie pe propria răspundere că nu a avut în ultimii 5 ani abateri de la normele de etică, așa cum sunt 

ele prevăzute în legea 206/2004 cu modificările și completările ulterioare, de confirmare a faptului că datele 

din dosar se referă la propriile activităţi şi realizări şi de luare la cunoştinţă a faptului că, în caz contrar, va 

suporta consecinţele declaraţiei în fals, conform legislaţiei în vigoare (Anexa nr. 4); 

(18) Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de 

Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate 

(Anexa 5 – Declarație compatibilitate);  

(19) Copia chitanţei de achitare a taxei de participare la concurs; 

(20) Dosarul de concurs, în format electronic (.pdf) pe CD / DVD 

 

Documente adăugate după câştigarea concursului 

(1) Propunerea de organizare a concursului a directorului centrului de cercetare; 

(2) Hotărârea Consiliului Științific privind scoaterea la concurs a postului; 

(3) Hotărârea Senatului universitar privind aprobarea Hotărârii Consiliului Științific și a Hotărârii 

Consiliului de Administrație pentru scoaterea la concurs a postului, însoţită de Lista membrilor Senatului 

universitar cu semnăturile celor prezenţi; 

(4) Calendarul desfăşurării concursului; 

(5) Propunerea directorului centrului de cercetarea pentru componenţa nominală a comisiei de concurs; 

(6) Hotărârea Consiliului Științific privind componenţa nominală a comisiei de concurs, cu precizarea 

calităţii membrilor comisiei; 

(7) Hotărârea Senatului universitar privind aprobarea Hotărârii Consiliului Științific pentru componenţa 

nominală a comisiei de concurs, însoţită de Lista membrilor Senatului universitar cu semnăturile celor 

prezenţi. 



 

(8) Decizia rectorului privind componenţa comisiei; 

(9) Câte un Referat de apreciere privind concursul al fiecărui membru al Comisiei de concurs; 

(10) Raport de sinteză privind concursul din partea Preşedintelui Comisiei de concurs (5 exemplare); 

(11) Hotărârea Consiliului Științific prin care s-a aprobat rezultatul concursului, pe baza raportului Comisiei 

de concurs; 

(12) Hotărârea Senatului universitar privind aprobarea Hotărârii Consiliului Științific prin care s-a aprobat 

rezultatul concursului, însoţită de Lista membrilor Senatului universitar cu semnăturile celor prezenţi; 

(13) Decizia Rectorului de numire pe post a candidatului declarat câștigător. 

 
NOTĂ: Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la registratura universităţii, direct sau prin 

intermediul serviciilor poştale ori de curierat care permit confirmarea primirii.  



 

Anexa nr. 2        Coperta dosarului de concurs 

 

 

 

ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” 

CENTRU DE CERCETARI INTERDISCIPLINAR ÎN DOMENIUL MARITIM  

Postul:  …………..…………………………………………….  poziţia ……............ 

Domeniul…………………………………………………………………………………………… 

Comisia de specialitate a CNATDCU ……………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

DOSAR DE CONCURS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDAT (Nume şi prenume, titlul didactic/ştiinţific) 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………. 
 

 

  



 

Anexa nr. 3            Cerere 

 

    ROMÂNIA                                                     

     MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                                            

ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" 

Nr.                     din    

          APROB 

        COMANDANTUL (RECTORUL) ANMB 

        … 

         … 

 

 

DOMNULE RECTOR, 
 

 Subsemnatul/Subsemnata .............................................................................., solicit înscrierea la 

Concursul de ocupare a postului de cercetare vacant ........................................................................... din statul 

de funcţii al Centrului de Cercetări ................................................................................................... din cadrul 

Academiei Navale "Mircea Cel Bătrân". 

  

 Menţionez că: 

- sunt absolvent/absolventă al/a .............................................................................................................., 

domeniul ..................................................................., specializarea ................................................................., 

din anul .....................; 

- sunt doctor din anul ................. în domeniul .........................................................................,; 

- în anii .............................................................., am fost încadrat / încadrată la 

........................................................................................................... în calitate de cadru didactic titular / 

asociat pe disciplinele ........................................................ sau cercetător 

.......................................................................................... în domeniul ............................................................... 

  

Cunosc faptul că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor este sancţionată 

conform legii (art. 292 privind falsul în declaraţii din Codul Penal). 

 Declar pe proprie răspundere că datele şi informaţiile din prezenta declaraţie corespund cu realitatea. 

 

 

Data            Semnătura 



 

 Anexa nr. 3.1                                 Anexa CV 

      ROMÂNIA 

 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                                            

ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" 

Anexa la Cererea nr.                      din 

 

CURRICULUM VITAE 
Informaţii personale 

Nume/Prenume 

Adresă(e) 

Telefon (oane) 

Fax (uri) 

E-mail (uri) 

Naţionalitatea 

Data Naşterii 

 

 

 

Domenii de competenţă  

 

Experienţă profesională 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

 

 

Educaţie şi formare 

 

Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 

 

 

 

                                                                                                            

Membru al asociaţiilor profesionale 

 

 

Aptitudini şi competenţe personale 

 

 

 

Limba (i) străină (e) cunoscută (e) 

Competenţe şi aptitudini organizatorice 

Alte competenţe şi aptitudini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaţii suplimentare Persoane de contact, referinţe: 

 

Informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe 

care le-a condus ca director de proiect şi granturile 

obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau 

granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, 

volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete 

rezultate 

 

 

informaţii despre premii sau alte elemente de 

recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice 

 

 

 

Data          Semnătura 



 

Anexa nr. 4           Declaraţie etica 

 

      ROMÂNIA 

 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                                            

ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" 

Anexă la Cererea nr.  .......................  din  ..........................      

  

 

 

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 

 Subsemnatul / Subsemnata .............................................................................., identificat / identificată 

cu actul de identitate seria ............, nr. ......................, eliberat de ....................................... la data de . 

..................... , CNP .............................................. cu domiciliul în localitatea ................................................., 

str. ..............................................................., nr. ..........., bl. .........., sc. ......., ap. ....... , judeţul 

......................................., avînd funcţia de ........................................................................, în cadrul 

...............................................................................................................................................................................

.......... declar pe propria răspundere că nu am avut în ultimii 5 ani abateri de la normele de etică, așa cum 

sunt ele prevăzute în legea 206/2004 cu modificările și completările ulterioare și că datele din dosar se referă 

la propriile activităţi şi realizări 

 

 Cunosc faptul că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor este sancţionată 

conform legii (art. 292 privind falsul în declaraţii din Codul Penal). 

 Declar pe proprie răspundere că datele şi informaţiile din prezenta declaraţie corespund cu realitatea. 

 

 

Data           Semnătura 



 

Anexa nr. 5          Declarație compatibilitate 

  ROMÂNIA 

 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" 

Nr.                     din    

Anexă la Cererea nr.  .......................  din  ..........................      

  

 

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 
 

 Subsemnatul / Subsemnata .............................................................................., identificat / 

identificată cu actul de identitate seria ............, nr. ......................, eliberat de 

....................................... la data de . ..................... , CNP .............................................. cu domiciliul 

în localitatea ................................................., str. ..............................................................., nr. 

..........., bl. .........., sc. ......., ap. ....... , judeţul ......................................., declar pe propria răspundere 

că nu sunt în relaţie de soţ, afin şi rudă până la gradul al III-lea inclusiv faţă de persoane din 

Academia Navală aflate în poziţie de conducere, control, autoritate sau evaluare institutional. 

 Cunosc faptul că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor este 

sancţionată conform legii (art. 292 privind falsul în declaraţii din Codul Penal). 

 Declar pe proprie răspundere că datele şi informaţiile din prezenta declaraţie corespund cu 

realitatea. 

 

 

Data           Semnătura 
 



 

Anexa nr. 6          Lista lucrări 

  ROMÂNIA 

 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                                            

ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" 

Anexa la Cererea nr.                      din 

 

 

LISTA DE LUCRĂRI A ............................................................................................... 

 

ANUL UNIVERSITAR ....................... 

 

1. Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările 

profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în 

celelalte categorii de lucrări: 

 - Lucrări publicate în reviste ISI: 

…. 

 - Lucrări  în reviste  indexate în baze de date 

…. 

 - Lucrări în volume ale manifestărilor ştiinţifice internaţionale 

…. 

 - Lucrări în volumele manifestărilor ştiinţifice naţionale 

…. 

 

2. Teza sau tezele de doctorat; 

…. 

3. Brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială; 

…. 

4. Cărţi şi capitole în cărţi; 

…. 

5. Articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal 

…. 

6. Publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate 

…. 

7. Contracte/proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant (incluzând numele 

proiectului, codul, competiția, directorul de proiect, valoarea totală, valoarea alocată instituției 

membre la care candidatul era afiliat în timpul derulării proiectului, alte informații) 

…. 

8. Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice. 

…. 

 

 

Data           Semnătura 

  



 

Anexa nr. 7          Fişa de verificare  

 

ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” 

Centru de Cercetari Interdisciplinar în Domeniul Maritim  

Denumirea postului: ........................................................................................................................... 

Domeniul postului: ............................................................................................................................ 

Comisia de specialitate a CNATDCU: ……………………………………………………………… 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor universitare 

pentru postul de ACS, CS, CS3, CS2, CS1 

publicat Monitorul Oficial al României, partea a III-a nr. ……… 

 

Candidat: …………………………………………………….. Data naşterii:……………… 

Funcţia actuală : …………………………………………………………………. 

Instituţia: …………………………………………………………………………. 

1. Studiile universitare 

Nr. 

crt. 
Instituţia de învăţământ superior Domeniul Perioada Titlul acordat 

1     

2     

2. Studiile de doctorat 

Nr. 

crt. 

Instituţia organizatoare de 

doctorat 
Domeniul Perioada  Titlul acordat 

1     

2     

3. Îndeplinirea standardelor universităţii (conform art. 11 din Regulamentul de ocupare a 

posturilor de cercetare ştiinţifică în Academia Navală „Mircea cel Bătrân”): 

Standard Autoevaluare 

candidat 

Îndeplinit 

(da/nu)? 

Deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului scos la concurs   

Certificat de competenţă lingvistică - nivel minim B1 sau echivalent   

Indeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a 

posturilor de cercetare, specifice funcţiei, în domeniul postului scos 

la concurs (doar pentru CS2 și CS1) 

(conform autoevaluarii din dosar) 

  

Număr de participari ca membru la proiecte de cercetare câștigate 

într-o competiție națională sau internațională (daca a fost director la 

un proiect, atunci acesta se numara de doua ori) 

(conform listei de lucrari din dosar) 

  

Număr de contribuții ca autor/coautor (conform listei de lucrari din dosar) la: 

- articole publicate în reviste ISI   

- articole publicate la conferințe ISI proceedings   

- articole în reviste BDI cu minim 2 citări fiecare în reviste ISI / ISI 

proceedings (numarul minim de citări nu se aplica pentru ACS) 
  

- brevete de invenție   

 

Data,          Semnătura candidatului  



 

Anexa nr. 8          Fişa de evaluare  

      ROMÂNIA 

 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                                            

ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" 

Nr.                     din    

 

FIŞA DE EVALUARE 
pentru ocuparea posturilor de cercetare de ________________________ 

Conform Hotărârii Consiliului Știintific 

 

DATE DESPRE CANDIDAT 

 

NUME ____________________________, PRENUME __________________________________, 

CNP ___________________________, postul pentru care candidează_______________________, 

Domeniul _______________________________________________________________________ 

Comisia de specialitate a CNATDCU _________________________________________________ 

Centrul de Cercetari Interdisciplinar în Domeniul Maritim ANMB 

 

Proba 1. ... 

 

 Nota la probă acordată de Comisie (media notelor membrilor) ______________ 

 

Proba 2. ... 

 

 Nota la probă acordată de Comisie (media notelor membrilor) ______________ 

 

Proba 3. ... 

 

 Nota la probă acordată de Comisie (media notelor membrilor) ______________ 

 

 

Nota generală acordată de Comisie (media notelor la probe)  ______________ 

 

 

Preşedinte comisie        Membrii comisiei 

 __________________      __________________ 

          __________________ 

          __________________ 

          __________________ 

 

  



 

Anexa nr. 9          Raport final 

 
      ROMÂNIA 

 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                                            

ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" 

Nr.                     din    

 

 

 

RAPORT 

asupra concursului de ocupare a postului de cercetare de __________________ 

Sesiunea _____________________ 

 

Comisia formată din: 

Calitatea Numele şi prenumele Titlul didactic Afilierea instituţională 

Membru 1/ 

Preşedinte 
   

Membru 2    
Membru 3    
Membru 4    
Membru 5    
 

Desemnată prin Decizia Rectorului Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” nr. __________ din data 

de __________, pentru evaluarea candidaţilor înscrişi la Concursul pentru ocuparea postului de 

cercetare vacant de _______________________________________________________, poziţia 

_________, la Centrul de Cercetari Interdisciplinar în Domeniul Maritim 

în urma desfăşurării procedurii de concurs în conformitate cu Regulamentul de ocupare a posturilor 

de cercetare în Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, întocmeşte următorul Raport asupra 

concursului: 

 

I. DATE DESPRE CANDIDAŢII ÎNSCRIŞI: 

 1. Candidaţi înscrişi: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 2. Candidaţi prezenţi:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

II. REZULTATE OBŢINUTE (se vor trece candidaţii în ordinea descrescătoare a notei 

generale obţinute): 

 

Nr. 

crt. 
Candidaţi înscrişi 

Îndeplinirea 

Standardelor 

 
Nota la 

proba 1 

Nota la 

proba 2 

Nota la 

proba 3  

Nota 

generală 

DA NU 

        

        

        

 

 



 

 III. EVENIMENTE DE RAPORTAT ÎN TIMPUL DERULĂRII CONCURSULUI 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

IV. DECIZIA COMISIEI DE CONCURS: 

  

 Comisia de concurs propune cu ________ voturi PENTRU, ___________ voturi 

CONTRA, ________ ABŢINERI, ca ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concursul 

să fie făcută de dl / dna ____________________________________, care a avut rezultatele cele 

mai bune în urma probelor de concurs: 

 

Calitatea Titlul didactic Numele şi prenumele Semnătura 

Membru 1/ 

Preşedinte 
   

Membru 2    
Membru 3    
Membru 4    
Membru 5    
 

Data: _________________________ 

 



 

Anexa nr. 10          Referat de apreciere 
       

 ROMÂNIA 

 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                                            

ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" 

Nr.                     din    

 

REFERAT DE APRECIERE 
asupra concursului de ocupare a postului de cercetare de _________________ 

Sesiunea _____________________ 

 

 

Subsemnatul_________________________________________________________, gradul didactic 

________________________, Instituţia _______________________________________________, 

Departamentul _______________________________, numit membru în comisia concurs pentru 

ocuparea postului de _______________________, poziţia _____________, Centrul de Cercetari 

Interdisciplinar în Domeniul Maritim  din cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, în 

sesiunea ________________, în urma Deciziei Rectorului Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” 

nr. _______, din data de ______________, în urma evaluării datelor prezentate în dosarul de 

concurs şi a probelor susţinute de către candidatul _________________________________, am 

constatat următoarele: 

 

I. ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR NAŢIONALE MINIMALE ŞI ALE ANMB (conform 

Art. 11 din Regulamentul de ocupare a posturilor de cercetare ştiinţifică în Academia Navală 

„Mircea cel Bătrân”) 

Candidatul îndeplineşte / nu îndeplineşte criteriile pentru ocuparea postului. 

Observații: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

II. PROBA 1 ... 

 

Nota (de la 1 la 10) ______________ 

Observații: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

III. PROBA 2 ... 

 

Nota (de la 1 la 10): ______________ 

Observații: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

IV. PROBA 3 ... 

Nota (de la 1 la 10): ______________ 

Observații: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 *Nota acordata candidatului de fiecare membru al comisiei pentru activitatea de cercetare, se 

obține prin împărțirea punctajului acordat candidatului de către acel membru, la punctajul maxim 

acordat candidaților de către acel membru și înmulțit cu 10 
 

Data ________________     Semnătura ________________ 


