ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
ACADEMIA NAVALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN”
SENATUL UNIVERSITAR

NECLASIFICAT
Exemplar unic
Dosar nr. ____

INFORMAȚII
Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului de decan la Facultatea de Inginerie
Marină și Facultatea de Navigație și Management Naval
În baza “ metodologia de organizare şi desfăşurare a constituirii și alegerii structurilor și funcțiilor
de conducere academică” cu nr. A -1537 /31.03.2016, art. 53, vă informăm:
1. În perioada 07.07.2016-11.07.206 până la ora 14.00 la Biroul Electoral Central se pot
depune dosare cu candidatura la funcția de decan;
2. Dosarele cu candidatura la funcția de decan vor conține: curriculum vitae, program
managerial, declarație pe propria răspundere a candidatului că nu se găsește sub incidența
unor sancțiuni disciplinare, declarație pe proprie răspundere a candidatului în care indică
situațiile de incompatibilitate sau lipsa acestora, conform L1/2011, în care s-ar afla în cazul
câștigării concursului, alte documente care dovedesc expertiza în domeniul managementului
academic (cursuri în domeniu, adeverințe de vechime în funcții similare etc);
3. Dosarele cu candidatura la funcția de decan vor fi predate, atât în format scris, cât și în
format electronic, pre;edintele Biroului Electoral Central având obligația ca în ziua
următoare depunerii acestora să le publice pe site-ul instituției;
4. La concurs pot participa numai persoanele care, pe baza audierii în plenul Consiliului
facultății, au primit avizul acestuia de participare la concurs. Prodecanii vor informa
candidații pe bază de semnătură despre locul și data audierii de către Consiliul facultății.
5. După audierea de către Consiliul facultății, prodecanii FIM și FNMN vor depune dosarele
candidaților la Rectorat, alături o copie a procesului verbal al Consiliului facultății din care
trebuie să rezulte explicit avizul Consiliului facultății pentru fiecare candidat în parte.
6. Concursul va avea loc pe data de 14.07.2016, termenul de finalizare al acestuia fiind data de
15.07.2016, când are loc validarea de către Senatul universitar.
7. Concursul constă în două probe:
a) O expunere sintetică a candidatului din care să rezulte: experiența, performanțele
profesionale, motivația candidaturii și principalele direcții ale programului managerial;
b) Întrebări ale membrilor comisiei, care au ca scop aprecierea capacității manageriale a
candidatului pentru a îndeplini funcția de decan, precum și formarea unei imagini asupra
respectului acestuia față de valorile și principiile etice în aplicarea actului managerial.
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