Tematică și bibliografie
pentru concursul de ocupare a postului de Director studii
TEMATICĂ
1. Organizarea şi funcţionarea CERONAV.
2. Convenţii internaţionale şi Directive UE privind pregătirea, perfecţionarea şi calificarea personalului
navigant maritim şi de ape interioare.
3. Direcţii şi măsuri pentru întărirea securităţii navigaţiei.
4. Obiective principale ale sistemului naval de transport.
5. Criterii minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim.
6. Managementul activităţilor de instruire şi formare profesională a personalului navigant maritim şi de
exploatare portuara.
7. Principiile formării şi perfecţionarii profesionale în activităţile de management şi operare portuară.
8. Principii metodologice privind instruirea şi formarea profesională a adulţilor .
9. Implementarea standardelor de calitate în procesul de educaţie, instruire şi perfecţionare maritimă.
10. Oportunităţi de finanţare pentru instituţii de educaţie şi training din România
11. Concepte manageriale privind formarea şi dezvoltarea spiritului de echipă.
12. Avantajele lucrului în echipa managerială. Modalităţi de autoverificare.
13. Obiectivele comunicării manageriale. Funcţiile comunicării manageriale.
14. Metode, tehnici și proceduri de conducere.
15. Teoria managementului comunicării.

BIBLIOGRAFIE
*** Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind navigatia civila, republicată şi actualizată;
*** ORDONANTA nr. 33 din 30 ianuarie 2003 privind infiintarea Centrului Roman pentru

Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV aprobata prin
LEGEA nr. 502 din 26 noiembrie 2003;
*** HOTARARE nr. 449 din 10 aprilie 2003 privind organizarea si functionarea Centrului
Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV
*** Convenţia STCW ’95, SOLAS, MARPOL, Convenţia de la Manilla 2010 şi amendamentele ei
*** Maritime Labour Convention 2006.
*** Directiva 2012/35/EU of the European Parliament of the Council.
*** ORDIN nr. 1252 din 13 august 2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare
a personalului navigant maritim şi a sistemului de recunoaștere a brevetelor și a certificatelor de
capacitate.
*** Ordonanţa de guvern nr. 19/2012 pentru modificarea şi completarea OG 42/97.
*** Compendiu Mangerial – Iulian Ceaușu
*** Tratat de management – Iulian Ceaușu

