ACADEMIA NAVALĂ "Mircea cel Bătrân"
- CONSTANŢA -

REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare a CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1 – Consiliul Ştiinţific (CS) al Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” (ANMB) se
constituie în baza art. 12, alin. (1) din Legea nr. 324/2003 privind cercetarea ştiinţifică şi
dezvoltarea tehnologică cu modificările şi completările ulterioare, ca organism consultativ al
Senatului ANMB.
Art. 2 - Activitatea CS se desfăşoară în acord cu dispoziţiile legale în vigoare, cu
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea ANMB şi Carta Universitară a ANMB.
Art. 3 - Consiliul Ştiinţific participă la elaborarea strategiei ANMB în domeniul cercetării, a
politicilor şi programelor proprii de cercetare - dezvoltare, precum şi la implementarea măsurilor
operaţionale privind realizarea acestora.
Art. 4 - Documentele, planurile, programele şi măsurile propuse de către CS se supun
aprobării Senatului ANMB, şi/sau, după caz, Consiliului de Administraţie (măsuri bugetare, alocaţii
financiare etc.).

CAPITOLUL II
Componenţa, structura şi mandatul
Art. 5 - În componenţa Consiliului Ştiinţific intră minimum 11 membri, între care în mod
obligatoriu: locţiitorul comandantului (prorectorul) pentru cercetare ştiinţifică (1), şeful secţiei
management educaţional (1), prodecanii facultăţilor pentru cercetarea ştiinţifică (2), directorii
centrelor de cercetare (2) şi responsabilii cu cercetarea de la fiecare departament (4), secretarreprezentant Biroul tehnico-administrativ cercetare ştiinţifică. După caz, din Consiliul ştiinţific pot
face parte şi reprezentanţi ai studenţilor şi masteranzilor.
Art. 6 – (1) Consiliul Ştiinţific al ANMB are următoarea structură funcţională: preşedinte,
vicepreşedinte, secretar şi membri.
(2) Preşedintele Consiliului Ştiinţific este locţiitorul comandantului (prorector) pentru învăţământ şi
cercetare ştiinţifică.
(3) Vicepreşedintele şi secretarul CS se aleg de către membrii CS prin vot secret, la propunerea
preşedintelui CS. Alegerea se face cu majoritatea simplă a numărului membrilor. Dacă acest număr
nu este întrunit la prima convocare, preşedintele convoacă o nouă sesiune în termen de 5 zile de la
precedenta.
Art. 7 - Componenţa şi structura Consiliului Ştiinţific se aprobă de către Senat şi se
consemnează în ordinul de zi pe unitate.
Art. 8 - Mandatul Consiliului Ştiinţific este acelaşi cu mandatul Senatului, 4 ani.
Art. 9 – (1) Dacă titularul unui post de membru în CS lipseşte o perioadă mai mare de trei
luni, preşedintele va iniţia procedura de numire a unui membru plin, în cazul lipsei pe o perioadă
nedeterminată, sau va numi un supleant, în cazul lipsei temporare, în conformitate cu componenţa
specificată la art. 5.
(2) Confirmarea noilor membri va fi făcută de către Senat şi va fi consemnată în ordinul de
zi pe unitate.
Art. 10 - CS se reuneşte în sesiuni/şedinţe ordinare o dată pe lună şi în sesiuni/şedinţe
extraordinare, la convocarea preşedintelui CS.
Art. 11 - CS este legal constituit dacă întruneşte un cvorum reprezentând 2/3 (două treimi)
din numărul membrilor.
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Art. 12 - Reuniunile Consiliului se anunţă cu cel puţin 5 zile înainte de data reuniunii, cu
excepţia sesiunilor extraordinare când acest termen se reduce la 48 ore.
Art. 13 - La reuniunile CS pot asista şi persoane invitate, cu aprobarea preşedintelui sau cu
avizul plenului prezent al Consiliului. Prezenţa lor este limitată la punctele de pe ordinea de zi
pentru care sunt invitaţi.
Art. 14 – (1) În exercitarea atribuţiilor sale, CS adoptă hotărâri proprii. Hotărârile se iau cu
majoritatea membrilor prezenţi dacă numărul acestora reprezintă 2/3 din totalul membrilor.
(2) Hotărârile CS se consemnează în procesul-verbal de şedinţă care este semnat de preşedinte şi
întocmit secretar. Copiile şi extrasele după procesele verbale se eliberează numai cu aprobarea
preşedintelui CS.
Art. 15 (1) Pentru conducerea operativă a activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul Consiliului
Ştiinţific funcţionează Biroul Consiliului Ştiinţific (BCS) şi secretariatul Consiliului Ştiinţific
(SCS).
(2) Biroul Consiliului Ştiinţific se compune din:
Preşedintele CS care este şi preşedintele BCS;
Vicepreşedintele CS;
Secretarul CS, care este şi secretarul biroului;
Prodecanii cu cercetarea ştiinţifică de la facultăţi.
CAPITOLUL III
Competenţe şi atribuţii
Art. 16 - Consiliul Ştiinţific al ANMB are următoarele competenţe funcţionale:
a)
colaborează cu CNCS pe linia integrării cercetării ştiinţifice din ANMB cu cercetarea
ştiinţifică la nivel naţional şi internaţional în contextul societăţii bazate pe cunoaştere şi a Ariei
Europene de Cercetare;
b)
organizează, coordonează şi execută activităţi specifice pentru:
atragerea de fonduri necesare cercetării ştiinţifice, din diferite surse, de la diferite agenţii,
instituţii, autorităţi ori persoane juridice sau fizice particulare, în scopul susţinerii şi întreprinderii de
acţiuni de cercetare-dezvoltare ori inovare, la nivel instituţional sau în parteneriat;
promovarea unor de teme de cercetare ştiinţifică în mediul economic şi social
naţional sau internaţional, pentru valorificarea unor cereri din partea potenţialilor beneficiari din
afara ANMB;
c)
aprobă temele de cercetare finanţate prin granturi şi avizează aplicaţiile facultăţilor,
departamentelor sau a centrelor de cercetare, la diferite cereri de proiecte/granturi din fonduri
publice sau private, la nivel naţional sau internaţional, pentru finanţarea cercetării-dezvoltării şi
inovării;
d)
cooperează cu statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi cu alte instituţii, agenţii
sau firme interesate în valorificarea potenţialului ştiinţific din ANMB, pentru obţinerea de fonduri
pe baza contractelor de cercetare;
e)
avizează şi înaintează spre aprobare Consiliului de Administraţie alocarea de fonduri băneşti
pentru mijloacele tehnice şi materiale necesare cercetării ştiinţifice;
f)
propune Senatului Universitar premierea unor lucrări de cercetare-dezvoltare;
g)
constituie comisii de avizare internă pe diferite domenii de expertiză, pentru fiecare proiect
în parte, cu atribuţii în recepţia lucrărilor de cercetare ştiinţifică şi avizarea rapoartelor de cercetare.
Art. 17 - Consiliul Ştiinţific are următoarele atribuţii:
formulează şi supune anual Senatului lista de domenii prioritare de cercetare;
avizează planul anual de cercetare ştiinţifică al ANMB şi îl promovează pentru aprobare în

a)
b)
Senat;
c)
mobilizează prin structurile facultăţilor şi ale departamentelor, activitatea de cercetare a
cadrelor didactice şi studenţilor din ANMB şi identifică modalităţile prin care poate fi susţinută
cercetarea ştiinţifică;
2 din 5

d)
analizează şi aprobă conţinutul proiectelor de cercetare care se trimit ca ofertă din partea
departamentelor, pentru obţinerea de granturi sau pentru includerea în planurile de cercetare
ştiinţifică ale eşaloanelor;
e)
elaborează criteriile şi procedurile de atribuire a granturilor din fondurile atrase pentru
cercetarea ştiinţifică, stabileşte nivelul granturilor şi organizează competiţia pentru acordarea
acestora;
f)
elaborează criteriile şi procedurile de evaluare a rezultatelor cercetării;
g)
analizează şi avizează modul de utilizare al resurselor financiare obţinute din activitatea de
cercetare;
h)
analizează şi avizează planurile de cercetare ştiinţifică ale facultăţilor, departamentelor şi ale
centrelor de cercetări;
i)
propune spre aprobarea rectorului ANMB candidaţii pentru funcţiile de directori ai centrelor
de cercetări;
j)
elaborează anual un raport privind starea cercetării ştiinţifice din ANMB pe care îl prezintă
Senatului;
k)
analizează şi avizează planul anual al activităţilor de documentare şi al schimburilor de
experienţă;
l)
analizează şi avizează planul de activităţi al cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
m)
analizează trimestrial situaţia achiziţiei de publicaţii ştiinţifice în biblioteca universitară;
n)
supune anual aprobării Senatului proiectul bugetului pentru cercetare-dezvoltare;
o)
alocă membrilor CS şi structurii de cercetare de la nivelul facultăţilor şi departamentelor,
responsabilităţi specifice şi analizează periodic situaţia activităţii în diferite domenii de
responsabilitate. Între responsabilităţile specifice se pot număra colectarea şi diseminarea de
informaţii de la diferite agenţii de finanţare, actualizarea bazei de date a academiei privind
cercetarea ştiinţifică, acreditarea ,,Buletinului Ştiinţific” şi a Editurii ANMB, redactarea unor
rapoarte specifice pe probleme ale cercetării ştiinţifice;
p)
propune Senatului ANMB alocarea selectivă de norme de cercetare pe perioade determinate
membrilor unor colective de cercetare care au generat proiecte şi aplicaţii către agenţii de finanţare
la nivel naţional sau internaţional;
q)
supune aprobării Senatului ANMB propuneri pentru alocări de resurse în sprijinul cercetăriidezvoltării (achiziţii de publicaţii ştiinţifice, abonamente la periodice şi baze de date ştiinţifice
străine etc.);
r)
organizează periodic instruiri, conferinţe, schimburi de experienţă, cu participarea
conducătorilor şi membrilor colectivelor de cercetare;
s)
colaborează cu autorităţile naţionale din domeniul cercetării sub aspect metodologic şi cu
alte instituţii de cercetare-dezvoltare pentru realizarea în comun a unor teme/proiecte de cercetare;
t)
identifică modalităţile de asigurare a transferului tehnologic;
u)
avizează rapoartele finale de cercetare;
v)
analizează şi aprobă planul asigurării bazei materiale a învăţământului şi cercetării
ştiinţifice.
Art. 18 - Biroul Consiliului Ştiinţific are următoarele atribuţii:
a)
asigură conducerea operativă a CS ;
b)
decide asupra măsurilor executive care decurg din hotărârile Consiliului şi execută
delegările de atribuţii de către CS.
Art. 19 - Preşedintele Consiliului Ştiinţific are următoarele atribuţii:
a)
asigură legătura instituţiei cu Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) şi cu alte
instituţii militare sau civile din domeniul cercetării ştiinţifice;
b)
coordonează activitatea de elaborare, actualizare şi evaluare a Planului strategic de cercetare
ştiinţifică şi întocmeşte Planul operaţional anual cu activităţile de cercetare ştiinţifică din ANMB;
c)
coordonează organizarea manifestărilor ştiinţifice ale ANMB;
d)
avizează documentele privind cercetarea ştiinţifică la nivel ANMB;
e)
duce la îndeplinire deciziile Consiliului ştiinţific;
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f)
coordonează participarea la competiţii naţionale şi internaţionale de granturi şi programe de
cercetare;
g)
coordonează activitatea de standardizare şi elaborarea de proceduri şi instrucţiuni specifice
activităţii de cercetare ştiinţifică la nivelul ANMB;
h)
întreprinde măsuri pentru creşterea numărului de experţi evaluatori din Academie şi
urmăreşte înscrierea acestora în baza de date de la CNCS;
i)
stimulează şi coordonează activitatea publicistică;
j)
controlează periodic modul de executare a Planului de editare;
k)
participă la elaborarea proiectului de buget şi avizează cererile de materiale şi servicii
prevăzute în Programul de achiziţii din sursele cercetării ştiinţifice;
l)
asigură aplicarea prevederilor actelor normative care reglementează relaţiile internaţionale şi
desfăşurarea programelor comunitare la specificul ANMB din perspectiva promovării cercetării
ştiinţifice în parteneriat.
m)
participă la implementarea Planului de cooperare internaţională şi participă la dezvoltarea
programelor comunitare din fonduri structurale la nivelul ANMB;
n)
gestionează activitatea de cooperare internaţională în vederea promovării membrilor
societăţii academice în organizaţii europene sau a participării în calitate de specialişti la activităţile
desfăşurate.
Art. 20 - Vicepreşedintele Consiliului Ştiinţific are următoarele atribuţii:
a)
îndeplineşte sarcinile pe care preşedintele i le încredinţează. El înlocuieşte preşedintele prin
delegare de atribuţii, în cazul în care preşedintele nu-şi poate exercita mandatul;
b)
exercită provizoriu atribuţiile postului de preşedinte, în caz de absenţă definitivă a acestuia,
urmând să iniţieze procedura de alegere a preşedintelui pentru perioada rămasă din mandatul
acestuia.
Art. 21 - Secretarul Consiliului Ştiinţific are următoarele atribuţii:
a)
asigură partea organizatorică a desfăşurării activităţii CS;
b)
aduce la cunoştinţă ordinea de zi membrilor CS;
c)
asigură formarea, ordonarea şi păstrarea arhivei CS.
d)
coordonează Secretariatul Consiliului.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale
Art. 22 - Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Ştiinţific
se face prin hotărâre a Senatului Academiei Navale “Mircea cel Bătrân”.
Art. 23 - Prezentul regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului ANMB nr. 584 din
data de 17.12.2013 şi intră în vigoare începând cu data de 18.12.2013.
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Art. 24 - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă ediţia aprobată în
şedinţa Senatului ANMB nr. 443 din data de 26.02.2009.
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