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Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Postul de director administrativ al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” (A.N.M.B.) se
ocupă prin concurs organizat de Consiliul de administraţie, pe baza prezentei metodologii.
Art. 2. Concursul se desfăşoară după publicarea funcţiei în Buletinul Informativ al Armatei, la
data stabilită în acesta.
Art. 3. La concurs pot participa numai cadrele militare avizate de către comisia de selecţie nr. 2
şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
- să fie ofiţer activ, cu gradul militar de căpitan-comandor/similar sau comandor/similar;
- are o vechime de cel puţin 3 ani în funcţii de conducere a microstructurilor logistice (birou,
secţie, serviciu/similare);
- este absolvent al masteratului în conducere sau echivalent, potrivit precizărilor D.M.R.U./S.M.G.
Art. 4. Rapoartele de participare la concurs se transmit biroului secretariat tehnic al comisiei de
selecţie nr. 2 din Statul Major General, conform normelor privind organizarea şi funcţionarea
sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare.
Art. 5. Concursul constă în susţinerea în faţa comisiei a unui Plan managerial în domeniul
logistic în acord cu Planul strategic al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” şi Planul managerial al
comandantului (rectorului) A.N.M.B. şi care se depune la compartimentul documente clasificate al
unităţii (C.D.C).
Art. 6. Comisia de concurs este nominalizată prin O.Z.U. cu cel puţin trei zile înainte de data
desfăşurării concursului şi este formată din 3 membri ai Consiliului de administraţie. Preşedintele
comisiei de concurs este comandantul (rectorul) A.N.M.B.
Art. 7. Evaluarea Planului managerial se va face în funcţie de următoarele criterii:
a) conformitatea cu Planul strategic al A.N.M.B. şi Planul managerial al comandantului
(rectorului);
b) cunoaşterea legislaţiei şi reglementărilor în domeniu;
c) managementul resurselor materiale în A.N.M.B. şi unitatea subordonată;
d) viziunea asupra dezvoltării infrastructurii educaţionale a A.N.M.B.;
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e) elemente de planificare bugetară având în vedere sursele de finanţare;
f) relaţionarea cu structurile funcţionale din organigrama A.N.M.B. (locţiitor, prorectori, decani,
stat major, unitatea subordonată, etc.);
g) relaţionarea cu structurile logistice din cadrul eşaloanelor superioare sau din instituţiile
militare de învăţământ superior.
Art. 8. (1) Membrii comisiei de concurs acordă note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu în
parte. Punctajul de evaluare a candidaţilor constă în suma mediilor notelor acordate de membrii
comisiei la fiecare din criteriile de evaluare.
(2) Ierarhizarea candidaţilor care au punctaj egal se realizează în funcţie de media notelor
obţinute la criteriul prevăzut la art. 7 lit. a).
Art. 9. Rezultatele concursului se publică pe site-ul A.N.M.B. în cel mult două zile lucrătoare
de la finalizarea activităţii.
Art. 10. Candidaţii pot formula contestaţii în termen de cel mult două zile lucrătoare de la
publicarea rezultatului. Acestea se fac în scris şi se înregistrează la compartimentul documente
clasificate al unităţii.
Art. 11. (1) Soluţionarea contestaţiilor se face de către o comisie formată din 3 membri ai
Consiliului de administraţie care nu au făcut parte din comisia de concurs, în cel mult 48 de ore de la
finalizarea termenului menţionat la art. 10.
(2) După analizarea contestaţiilor, rezultatele finale ale concursului sunt validate de Senatul
universitar şi publicate pe site-ul A.N.M.B.
Art. 12. Structura de personal promovează raport de numire pe post potrivit competenţelor şi
normativelor M.Ap.N. la care anexează hotărârea Senatului universitar.
Art. 13. În cazul în care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul poate fi reluat cu
respectarea integrală a procedurii de concurs, numai după republicarea postului în Buletinul Informativ
al Armatei.
Art. 14. Nerespectarea prevederilor metodologiei proprii de către persoanele cu atribuţii în
procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor constituie abatere disciplinară şi se sancţionează
în conformitate cu prevederile legale.
Art. 15. Anexele nr. 1 – 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
Aprobată de Senatul universitar al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” în şedinţa nr. 642 din
28.09.2016.
COMANDANTUL (RECTORUL)
ACADEMIEI NAVALE „MIRCEA CEL BĂTRÂN”
Comandor conf.univ.Dr.ing.
Octavian TĂRĂBUȚĂ
PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR
Comandor prof.univ.Dr.
Virgil ENE-VOICULESCU
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Anexa nr. 1

(Art. 15 la Norme)

FIŞA DE EVALUARE
a ___________________________________
(gradul numele şi prenumele candidatului)

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Nota obţinută

Criteriul evaluat

Conformitatea cu Planul strategic al
A.N.M.B. şi
Planul
managerial
al
comandantului (rectorului);
Cunoaşterea legislaţiei şi reglementărilor în
domeniu;
managementul resurselor materiale în
A.N.M.B. şi unitatea subordonată;
Viziunea asupra dezvoltării infrastructurii
educaţionale a A.N.M.B.;
Elemente de planificare bugetară având în
vedere sursele de finanţare;
Relaţionarea cu structurile funcţionale din
organigrama A.N.M.B. (locţiitor, prorectori,
decani, stat major, unitatea subordonată, etc.);
Relaţionarea cu structurile logistice din
cadrul eşaloanelor superioare sau din
instituţiile militare de învăţământ superior.
MEDIA

MEMBRU AL COMISIEI DE CONCURS
________
(grad)

_______________
(numele şi prenumele)
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Observaţii

Anexa nr. 2

(Art. 15 la Norme)

FIŞA CENTRALIZATOARE
CU REZULTATELE OBŢINUTE DE
_________________________________
(gradul numele şi prenumele candidatului)

Nr.
crt.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Criteriul evaluat

Nota acordată
de evaluatorul
1

Nota acordată
de evaluatorul
2

Nota acordată
de evaluatorul
3

Media
notelor
pe
criterii

Conformitatea cu Planul
strategic al A.N.M.B. şi
Planul
managerial
al
comandantului (rectorului)
Cunoaşterea legislaţiei şi
reglementărilor în domeniu
managementul resurselor
materiale în A.N.M.B. şi
unitatea subordonată
Viziunea asupra dezvoltării
infrastructurii educaţionale
a A.N.M.B.
Elemente de planificare
bugetară având în vedere
sursele de finanţare
Relaţionarea cu structurile
funcţionale
din
organigrama
A.N.M.B.
(locţiitor,
prorectori,
decani, stat major, unitatea
subordonată, etc.)
Relaţionarea cu structurile
logistice
din
cadrul
eşaloanelor superioare sau
din instituţiile militare de
învăţământ superior

Observaţii

Criteriu de
departajare la
punctaje
egale

-

-

-

-

-

MEDIA

-

PUNCTAJ**
PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS
________
(grad)
_______________

MEMBRI AL COMISIEI DE CONCURS
________
(grad)
______________________

(numele şi prenumele)

(numele şi prenumele)

________
(grad)

______________________
(numele şi prenumele)

**Suma mediilor notelor acordate de membrii comisiei de concurs.
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