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- Execută activităţi didactice conform sarcinilor repartizate în statul
de funcţiuni al departamentului;
- Face propuneri pentru planul de învăţământ şi elaborează fișele
disciplinelor la disciplinele predate;
- Elaborează şi coordonează editarea de manuale, note de curs,
culegeri de exerciţii;
- Organizează şi coordonează desfăşurarea examenelor, colocviilor
şi a celorlaltor forme de verificare a studenţilor;
- Îşi perfecţionează pregătirea prin cursuri, stagii de informare documentare, participare la convocări şi studiu individual;
- Asigură actualizarea conţinutului informaţional al şedinţelor cu
elemente de noutate din domeniul disciplinelor predate;
- Avizează proiectele didactice în scopul stabilirii obiectivelor,
metodelor şi tehnicilor didactice adecvate, criteriilor de evaluare şi
mijloacele audiovizuale sau informatice necesar a fi utilizate;
- În domeniul disciplinelor predate colaborează cu cadre didactice
din alte instituţii de învăţământ superior în scopul generalizării
experienţelor pozitive şi al îmbunătăţirii modului de desfăşurare a
activităţilor didactice;

- Desfăşoară activităţi de cercetare pe baza angajamentului personal
asumat la începutul anului universitar;
- Face propuneri pentru planul de cercetare ştiinţifică al
departamentului şi academiei
- Conduce şi îndrumă activitatea studenţilor în cadrul cercului
ştiinţific de care răspunde;
- Participă cu comunicări ştiinţifice şi referate la manifestări de
profil organizate pe plan naţional şi internaţional;
- Îndrumă studenţii în vederea elaborării și prezentării de
comunicări ştiinţifice şi referate sau participarea la concursuri de
specialitate;
- Elaborează studii şi articole în reviste de specialitate;
- Face propuneri privind îmbunătăţirea bazei materiale şi de
documentare pe linia disciplinelor predate.
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1. BAZELE NAVIGAȚIEI

1. Sistemul de coordonate geografice. Diferenţa de coordonate.
Unități de măsură folosite în navigație;
2. Drumuri şi relevmente. Sisteme de contare a drumurilor şi
relevmentelor;
3. Magnetismul terestru, declinaţia magnetică. Magnetismul navei,
deviaţia compasului;
4. Utilizarea documentelor nautice (Cărți Pilot, Cărţi ale Farurilor
şi Semnalelor de ceaţă) și extragerea informațiilor pentru un anumit
raion;
5. Estimă grafică pe hartă, estima prin calcul, deriva navei;
6. Linii de poziţie costiere. Definiţie şi trasare pe hartă. Repere
costiere de navigaţie. Descriere. Transportul liniilor de poziţie în
condiţii de derivă;
7. Determinarea poziţiei navei cu două relevmente simultane.
Eroarea de nesimultaneitate la determinarea poziţiei navei cu două
relevmente;
8. Determinarea punctului navei cu trei relevmente simultane:
metoda grafică, algoritmul operaţiunilor la bord. Precizia
determinării. Reducerea erorilor de nesimultaneitate, reducerea
erorilor sistematice;
9. Determinarea punctului navei cu două relevmente succesive:
cazul general, metoda cu distanţa pe al doilea relevment. Cazuri
particulare;
10. Determinarea punctului navei cu două unghiuri orizontale
simultane: principiul procedeului, algoritmul operaţiunilor;
11. Determinarea punctului navei cu distanţe;
12. Montarea/demontarea alidadei la/de la compasul magnetic şi
repetitorul giro. Antrenament în citirea relevmentelor şi drumurilor.
Reguli de întreţinere şi exploatare a sistemelor optice ale alidadei;
13. Reglajul sextantului şi determinarea erorii indexului cu
orizontul şi cu Soarele, controlul erorii indexului. Antrenament în
măsurarea unghiurilor orizontale şi verticale cu sextantul.
Bibliografie:
1. Atanasiu T., Bazele navigaţiei. Navigaţie estimată şi costieră,
note de curs, Tipografia Academiei Navale "Mircea cel Bătrân",
Constanţa, 2005
2. Balaban, Gh., Tratat de navigaţie maritimă, Editura Leda,
Bucureşti, 1996
3. Boșneagu Romeo, Navigația maritimă, Editura Ex Ponto, 2015
4. Tonca, M., Culegere de probleme complexe de navigaţie

estimată şi costieră, Academia Navală "Mircea cel Bătrân",
Constanţa, 2003
5. * * *, Bowditch -The American Practical Navigator , 2002
6. * * *, Norie’s Nautical Tables
7. * * *, BROWN’s Nautical Almanac 2012
8. * * *, Chart No. 1: Nautical Chart Symbols, Abbreviations and
Terms, 2008
9. * * *, Admiralty List of Lights and Fog Signals Vol.A–L, 2011
10. * * *, Admiralty Tide Tables 2011
2. ECONOMIA TRANSPORTURILOR MARITIME

1. Activitatea de transport naval în România;
2. Analiza actualizată a evoluţiei componentelor pieţei maritime;
3. Studiu de caz privind bugetarea voiajelor maritim;
4. Documentele pentru navă şi documentele pentru marfă;
5. Studiu de caz privind managementul transportului fluvial pe
Dunăre;
6. Studiu de caz privind expedierea mărfurilor din România.
Bibliografie:
1. Popa C., Hăulică D. „Organizarea transporturilor navale”, note
de curs, Ed. Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, Constanţa,
2010
2. Popa, C., Nistor, F., Gestiunea financiară a întreprinderii,
Editura Academiei Navale "Mircea cel Batran", Cod CNCSIS 197,
Constanta, 2010;
3. Popa C., Beizadea H. „Expediţiile internaţionale de mărfuri”,
note de curs, Ed. Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”,
Constanţa, 2010
4. CESA, Annual Report, 2012.
5. UNCTAD, Review of Maritime Transport, 2013
3. CĂUTARE ȘI SALVARE PE MARE
Căutare și salvare pe mare
1. Mijloace individuale de salvare. Normative SOLAS pentru
dotarea navelor;
2. Mijloace colective de salvare. Dispozitive de lansare la apă a
mijloacelor colective de salvare. Normative SOLAS pentru dotarea
navelor;
3. Rolurile navei. Rolul de apel şi rolurile pentru situaţiile de
urgenţă. Organizarea echipajului pentru intervenţia în situaţii de
urgenţă în port şi în mare liberă;
4. Sinistre navale – categorii, termeni, definiţii, caracteristici,
obligaţii şi responsabilităţi. Abrevieri folosite. Organizarea
operaţiunilor de căutare şi salvare pe mare;
5. Comunicaţii navale în cadrul operaţiunilor de căutare-salvare.

Conţinutul mesajului de pericol. Formate standard ale rapoartelor
pentru operaţiuni de căutare şi salvare (SITRAP);
6. Semnale
de
pericol.
Semnale
de
coordonare
a
navelor/aeronavelor care participă la acţiuni SAR. Semnale de
răspuns la semnalele de coordonare. Semnale către supravieţuitori.
Comunicaţii cu avioanele de asistenţă;
7. Acţiunile navei de salvare. Instalarea coordonatorului de căutare
de la suprafaţă. Pregătiri la bordul navelor/aeronavelor care
acordă/primesc asistenţă. Planificarea căutării. Elaborarea planului
de căutare. Determinarea zonei iniţiale de căutare;
8. Scheme de căutare independent şi în comun cu aeronavele,
coordonarea acţiunilor în comun. Intervalul dintre nave. Viteza
operaţiunilor de căutare;
9. Apropierea de locul sinistrului. Începerea căutării. Căutarea în
condiţii de vizibilitate redusă şi pe vreme rea. Dirijarea unei nave de
către o aeronavă spre locul sinistrului. Găsirea probelor
accidentului. Concluziile căutării. Durata şi spaţiul extinderii
căutării;
10. Salvarea supravieţuitorilor cu nava salvatoare din mijloacele de
salvare. Salvarea supravieţuitorilor căzuţi în apă, în diferite condiţii
de vânt, valuri, curenţi, vizibilitate. Salvarea supravieţuitorilor cu
elicopterul;
11. Salvarea unei nave/aeronave aflate în pericol. Acţiuni pentru
acordarea asistenţei de salvare unei nave aflate în pericol. Acţiunile
navei salvatoare pentru lăsarea la apă a ambarcaţiunilor de salvare
pe vreme bună şi pe vreme rea;
12. Abandonarea navei – situaţii, activităţi şi măsuri, semnale de
alarmă, exerciţii, și antrenamente. Pericole pentru supravieţuitori.
Acordarea primului ajutor medical răniţilor grav. Măsuri pentru
protecţia şi siguranţa pasagerilor în situaţii de urgenţă.
Bibliografie:
1. Dia T. Daniel - Supravieţuirea pe mare,- Editura ANMB, 2002;
2. Dia T. Daniel - Tehnici individuale de supravietuire pe mare.
Note de curs. Editura ANMB, Constanta, 2002;
3. C. Maraloi – Căutare şi salvare pe mare, Editura ANMB 2003;
4.
5. ***- SOLAS - Safety of life at sea, IMO, London 2008;
6. ***- IAMSAR Manual. International Aeronautical and
Maritime Search and Rescue Manual. Volume III. Mobile Facilities,
2006 Edition, IMO.
4. SIGURANȚA ȘI SECURITATEA NAVEI
1. Riscuri şi ameninţări specifice domeniului maritim. Siguranţă şi
securitate maritimă. Planuri de urgenţă;
2. Organizarea luptei pentru menţinerea vitalităţii navei. Roluri şi

semnale de avarie. Prevederi SOLAS;
3. Organizarea luptei cu apa. Clasificarea compartimentelor
inundate. Efectele inundării unui compartiment sau grup de
compartimente. Metode de calcul a efectelor inundării, utilizate în
funcţie de tipul compartimentului inundat;
4. Producerea găurilor de apă - cauze, clasificare. Calculul
debitului şi timpului de inundare. Determinarea valorii presiunii
statice şi dinamice la producerea unei găuri de apă. Dezeşuarea
navei cu gaură de apă. Materiale şi mijloace folosite la astuparea
găurilor de apă;
5. Reglementări privind prevenirea şi stingerea incendiilor la
bordul navelor. Codul FSS. Chimia focului. Incendiul la bord.
Definiţie. Clasificare. Cauzele care pot genera incendii la bordul
navelor. Compartimente şi instalaţii cu risc de incendii crescut;
6. Substanţe stingătoare. Definiţii. Clasificări. Domenii de
utilizare. Principalele proprietăţi fizice-chimice ale substanţelor
stingătoare. Detectarea incendiilor. Sisteme de detectare. Centrale
de supraveghere. Principiile de funcţionare ale principalelor
detectoare de incendii;
7. Rolul de incendiu. Alarmarea echipajului. Stingătoare portabile:
cu spumă chimică, aerospumă, dioxid de carbon, praf şi CO2.
Echipamente de protecţie individuală. Aparate de respirat;
8. Instalaţiilor de stins incendiul: cerinţe. Instalaţii de stins incendii
cu apă, cu abur, cu CO2, cu gaz inert, cu spumă, cu pulberi, cu
haloni. Cercetarea şi stingerea incendiilor. Raportul de informare;
9. Ameninţări de securitate. Convenţii internaţionale şi
recomandări. Codul ISPS. Responsabilităţi pe linia securităţii navei:
nava, companie, port;
10. Identificarea ameninţărilor: recunoaşterea armelor, substanţelor
şi
dispozitivelor
periculoase.
Recunoaşterea,
pe
baze
nediscriminatorii, a persoanelor care reprezintă un potenţial risc de
securitate;
11. Evaluarea securităţii navei. Scop, responsabilităţi, cerinţe;
12. Proceduri de acţiune funcţie de nivelul de securitate. Raportarea
incidentelor de securitate. Execiţii şi antrenamente de securitate.
Acţiuni în comun cu navele militare şi dirijarea traficului naval.
Bibliografie:
1. Bist, D.S. - Safety & Security at Sea. A guide to safer voyages .
Elsevier, Oxford 2000
2. Popa I., Ali B., Vitalitatea navei, Editura ANMB, 2003
3. Popa I., Instalaţii mecanice şi hidropneumatice navale, Editura
Muntenia, 2005
4. Zaharia, Ion - Shipboard fire fighting. Constanta, Editura
Nautica, 2004
5. *** Fire Prevention and Fire Fighting . IMO, London 2000

6. *** Safety and Health at Sea. A practical Manual for Seafarers,
W&C Limited, 2002
7. *** SOLAS - Safety of life at sea, IMO, London 2008
8. *** FSS Code – International Code for Fire Safety System –
IMO anization, London 2008
*** ISPS Code - International Ship and Port Facility Security,
IMO, London 2008
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