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Nr. Înlocuieşte documentul
crt.
1. Versiunea din 26.02.2009

Tipul
Referinţe modificare
modificării
Majora
Adaptarea regulamentului la noua organigrama a ANMB.

2.

Versiunea din 07.11.2013

Minora

3.

Versiunea din 30.10.2018

Minora

4.

Versiunea din 10.10.2019

Minora

5.

Versiunea din27.01..2022

Majoră

Art 5. S-a modificat componenta CS și s-a eliminat numărul
minim de membri.
Art. 7 și 9. S-a eliminat necesitatea publicării în OZU a
membrilor CS.
Art. 9. Înlocuirea unui membru absent peste 3 luni nu mai
este obligatorie (devine opțională).
Art. 10 și 12. Sedințele ordinare au loc trimestrial (în loc de
lunar) și se anunța cu 3 zile înainte (în loc de 5).
Art. 16 și 17. Competențele și atribuțiile CS au fost
reformulate.
Art. 19. Atribuțiile Președintelui CS au fost reformulate.
Art. 21. Atribuțiile secretarului CS au fost reformulate.
Art. 5 S-a modificat componența CS prin eliminarea șefului
secției management educațional și introducerea șefului
secției cercetare științifică și a șefului compartimentului
management cercetare.
Art. 12, alin. 2 – În situații cu totul excepționale CS își
poate desfășura activitatea în mediul virtual (online), prin
intermediul unui grup special creat în acest scop la care au
acces numai membrii CS
Adaptarea regulamentului la noua Cartă Universitară a
ANMB.

COLECTIV DE ELABORARE:
Cdor dr.ing. Paul BURLACU
Cpt. cdor dr.ing. Cătălin-Paul CLINCI
Conf. univ. dr. Andrei BĂUTU
Lect.univ. dr. Edith KAITER
Lt.col. (just.) Georgiana IVANOV
Baza: HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR nr.760 din data de 27.02.2022
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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 și este organismul de conducere
colectivă care coordonează, monitorizează și evaluează activităţile de cercetare ştiinţifică universitară.
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 al Academiei are ca scop elaborarea strategiei de cercetare-dezvoltare și inovare a
Academiei și a programelor proprii de cercetare-dezvoltare și inovare, precum și luarea măsurilor necesare
pentru realizarea acestora.
Art. 4. Documentele, planurile, programele şi măsurile propuse de către Consiliul Ştiinţific se supun
aprobării Consiliului de Administraţie (măsuri bugetare, alocaţii financiare etc.).
CAPITOLUL II. COMPONENŢA, STRUCTURA ŞI MANDATUL
Art. 5. Consiliului Ştiinţific este format din locţiitorul comandantului (prorectorul) pentru cercetare
ştiinţifică, directorul general administrativ, prodecanii facultăţilor pentru cercetarea ştiinţifică, directorii/șefii
centrelor de cercetare științifică, cadre didactice cu experienţă în domeniul cercetării ştiinţifice, cercetători
ştiinţifici şi studenţi, propuși de către consiliile facultăților/departamentelor precum și de centrele de
cercetare, în limita a 15 membri.
Art. 6. (1) Consiliul Ştiinţific al ANMB are următoarea structură funcţională: preşedinte, vicepreşedinte,
secretar şi membri.
(2) Preşedintele Consiliului ştiinţific al Academiei este prorectorul (locțiitorul comandantului) pentru
cercetarea ştiinţifică.
(3) Vicepreşedintele CS se alege de către membrii CS prin vot secret, la propunerea preşedintelui.
Art. 7. Componența și structura Consiliului ştiinţific al Academiei este aprobată de către Consiliul de
Administrație pe baza propunerilor prezentate de prorectorul (locțiitorul comandantului) pentru cercetarea
ştiinţifică în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcţionare al Consiliului ştiinţific
al Academiei și este numit prin ordin al comandantului (rector).
Art. 8. Mandatul Consiliului Ştiinţific este acealași cu mandatul rectorului, de 4 ani.
Art. 9. (1) Dacă titularul unui post de membru în CS lipseşte o perioadă mai mare de trei luni, preşedintele
poate solicita structurii pe care o reprezintă numirea unui supleant.
(2) Confirmarea noilor membri va fi făcută de către Senat.
Art. 10.
CS se reuneşte în sesiuni/şedinţe ordinare trimestrial 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.
Art. 12.
(1) Reuniunile Consiliului se anunţă cu cel puţin 3 zile înainte de data reuniunii, cu excepţia
sesiunilor extraordinare când acest termen se reduce la 48 ore.
(2) În situații cu totul excepționale CS își poate desfășura activitatea în mediul virtual (online), prin
intermediul unui grup special creat în acest scop la care au acces numai membrii CS.
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.

3 din 5

NECLASIFICAT

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 de către 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).
(2) Biroul Consiliului Ştiinţific se compune din:
- Preşedintele CS care este şi preşedintele BCS;
- Vicepreşedintele CS;
- Secretarul CS, care este şi secretarul BCS;
- Prodecanii cu cercetarea ştiinţifică de la facultăţi.
CAPITOLUL III. ATRIBUŢII
Art. 16.
Consiliul Ştiinţific are următoarele atribuţii:
a) coordonează şi orientează activitatea de cercetare ştiinţifică din ANMB cu cercetarea ştiinţifică la nivel
naţional şi internaţional în contextul societăţii bazate pe cunoaştere şi a Ariei Europene de Cercetare;
b) identifică modalităţile prin care poate fi susţinută activitatea de cercetare;
c) identifică modalităţile de asigurare a transferului tehnologic;
d) coordonează activitatea Centrului de Cercetări Interdisciplinar din Domeniul Maritim (CCIM) din
cadrul ANMB;
e) avizează Planul anual de cercetare ştiinţifică al ANMB;
a) avizează propunerile de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare ce implică participarea ANMB;
f) avizează alocarea de resurse financiare și materiale pentru activitatea de cercetare ştiinţifică;
g) avizează modul de utilizare al resurselor financiare și materiale obţinute din activitatea de cercetare;
h) avizează planul anual al activităţilor de documentare şi al schimburilor de experienţă;
i) avizează planul de activităţi al cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
j) avizează criteriile şi procedurile de evaluare a rezultatelor cercetării;
k) avizează propunerile/solicitările de premiere a rezultatelor deosebite obţinute în activitatea de cercetare
ştiinţifică;
l) avizează lista posturilor de cercetare științifică vacante propuse pentru ocuparea prin concurs și o supune
spre aprobare Consiliului de administrație;
m) propune componența comisiilor de concurs și a celor de contestații pentru
fiecare post scos la
concurs
n) aprobă probele și conținutul acestora pentru concursurile de ocupare a posturilor de cercetare științifică
vacante și avizează rezultatele concursului;
o) numește comisiile de avizare internă pentru recepţia lucrărilor de cercetare ştiinţifică şi avizarea
rapoartelor de cercetare ale proiectelor de cercetare;
p) avizează rapoartele finale de cercetare ale proiectelor de cercetare.
q) coordonează organizarea manifestărilor cu caracter științific ale ANMB;
r) coordonează actualizarea bazei de date a Academiei privind cercetarea ştiinţifică (SIMC);
s) coordonează acreditarea Buletinului Ştiinţific şi a Editurii ANMB;
t) analizează trimestrial situaţia achiziţiei de publicaţii ştiinţifice în biblioteca universitară;
Art. 17. 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. 18.Preşedintele Consiliului Ştiinţific are următoarele atribuţii:
a) convoacă şi prezidează reuniunile Consiliului ştiinţific;
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b) asigură publicarea şi punerea în execuţie a hotărârilor Consiliului ştiinţific şi informează Consiliul
ştiinţific cu privire la execuţia acestora;
c) ia măsuri urgente care se impun legate de cercetarea științifică, urmând să informeze Consiliul ştiinţific la
următoarea reuniune;
d) reprezintă Consiliul ştiinţific în relaţiile cu Senatul universitar şi cu celelalte organisme de conducere
academică;
e) întocmește un raport anual privind activitatea Consiliului.
Art. 19.

Vicepreşedintele Consiliului Ştiinţific are următoarele atribuţii:

a) îndeplineşte sarcinile pe care preşedintele i le încredinţează.
b) înlocuieşte preşedintele prin delegare de atribuţii, în cazul în care preşedintele nu-şi poate exercita
temporar mandatul;
c) 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. 20.

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 redactarea rapoartelor, proceselor verbale şi consemnează toate documentele Consiliului ştiinţific;
d) asigură gestiunea arhivei CS.
CAPITOLUL IV. DISPOZIŢII FINALE
Art. 21.
Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Ştiinţific se face prin
hotărâre a Senatului Academiei Navale “Mircea cel Bătrân”.
Art. 22.
Prezentul Regulament a fost aprobat de Senatul universitar în şedinţa nr. 760 din
27.01.2022 și înlocuiește Regulamentul aprobat în ședința Senatului universitar nr. 713 din
24.03.2020.
COMANDANTUL (RECTORUL)
ACADEMIEI NAVALE „MIRCEA CEL BĂTRÂN”
Comandor conf.univ.dr.ing.
Alecu TOMA
PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR
Prof.univ.dr.
Beazit ALI
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