
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE  

A COMPARTIMENTULUI RELAŢII PUBLICE  

DIN ACADEMIA NAVALĂ”MIRCEA CEL BĂTRÂN” 

 

Art. 1. COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE (C.R.P.) este structura Academiei 

Navale „Mircea cel Bătrân” (ANMB) responsabilă de informarea internă şi informarea externă. 

Activitatea compartimentului se desfăşoară în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a Ordinului ministrului Apărării M 

148/07.12.2012, privind aprobarea  „Instrucţiunilor  privind activitatea de informare şi relaţii publice 

în Ministerul Apărării Naţionale”. Misiunile principale ale C.R.P. sunt următoarele: 

- Răspunde de respectarea programului stabilit de către rector, de aducerea la cunoştinţa 

acestuia a tuturor elementelor şi datelor necesare asigurării unei conduceri operative şi 

eficiente; 

- Organizează sistemul de difuzare a informaţiilor cu caracter public în mass-media, 

asigură accesul mass-media la activităţile din ANMB care permit difuzarea publică, pregăteşte 

informaţiile de presă şi alte activităţi de relaţii publice; 

- Răspunde de completarea registrului de procese verbale ale şedinţelor rectorului şi de 

înscrierea ordinelor acestuia şi a termenelor de executare în ordinul de zi pe unitate. 

 

Art. 2. Compartimentele şi personalul cu activitatea de relaţii publice se subordonează 

nemijlocit comandantului(rectorului) ANMB. În domeniul pregătirii de specialitate se subordonează 

structurii de profil a Statului Major al Forţelor Navale. 

 

Art. 3. Numirea în funcţie a personalului care încadrează compartimentele/funcţiile de relaţii 

publice se face la propunerea comandantului (rectorului) ANMB, cu avizul Direcţiei Relaţii Publice, 

pe baza testărilor profesionale. 

 

Art. 4. Personalul cu activitatea de relaţii publice răspunde de organizarea, desfăşurarea şi 

logistica activităţilor de relaţii publice proiectate şi derulate de către ANMB, precum şi de calitatea şi 

conţinutul acestora. 

 

Art. 5. Personalul compartimentului de relaţii publice şi persoanele numite în funcţii de 

relaţii publice au următoarele atribuţii: 

a)  întocmesc documentele de planificare a comunicării la ANMB, pe baza 

Strategiei de Comunicare a Ministerului Apărării Naţionale. Totodată, controlează activitatea 

personalului de relaţii publice care îndeplineşte această funcţie prin cumul în unităţile subordonate; 

b)  asigură activitatea de informare publică directă, în condiţiile legii, prin 

identificarea, actualizarea şi difuzarea informaţiilor de interes public ce se comunică din oficiu, 

organizarea punctului de informare-documentare, furnizarea răspunsurilor la solicitările de informaţii 

de interes public adresate ANMB; 

c)  asigură desfăşurarea activităţii de informare internă a întregului personal, 

utilizând în acest scop informaţia primită din surse oficiale; 
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d)  gestionează, în toate situaţiile, relaţiile cu mass-media civile locală şi 

organizează apariţia la posturile de TV şi radio locale a personalului din ANMB; 

e)  analizează, semestrial, în prima decada a semestrului următor pentru 

semestrul precedent, stadiul îndeplinirii obiectivelor de comunicare şi prezintă rezultatele analizei 

comandantului(rectorului) ANMB şi, ierarhic, până la Direcţia Relaţii Publice; 

f)  coordonează activitatea presei militare din zona lor de responsabilitate şi evaluează 

anual mijloacele militare de informare în masă subordonate eşalonului la care activează, conform 

fişei de evaluare pentru presa militară prezentată în anexa nr. 2; 

g)  monitorizează apariţia în mass-media locală a informaţiilor referitoare la cele 

mai importante evenimente din viaţa şi activitatea ANMB şi a unităţilor subordonate şi le prezintă 

comandanţului (rectorului) ANMB, achiziţionarea presei locale efectuându-se în limita fondurilor 

alocate în acest scop; 

h)  redactează, cu acordul comandantului (rectorului) ANMB, în colaborare cu 

organele competente, răspunsuri la materialele apărute în mass-media locală ce vizează ANMB şi le 

difuzează după consultarea Direcţiei Relaţii Publice; 

i)   consiliază comandantul (rectorul) ANMB în organizarea relaţiilor cu 

comunitatea locală, respectând principiul echidistanţei politice; 

j)   organizează, la ordinul comandantului (rectorului) ANMB, când situaţia 

concretă o impune, conferinţe sau briefinguri de presă, iar după încheierea acestora, informează 

ierarhic, până la Direcţia Relaţii Publice, despre problemele puse în discuţie; 

k) asigură, cu sprijinul Direcţiei Relaţii Publice şi cu respectarea prevederilor 

legale privind accesul în ANMB, condiţiile necesare desfăşurării vizitelor de documentare a 

jurnaliştilor sau corespondenţilor de presă străini; 

l)             participă la activitatea de informare internaţională la ANMB, cu respectarea 

prevederilor legale privind protecţia informaţiilor; 

m) transmit, trimestrial, în prima decadă a trimestrului următor, pentru trimestrul 

precedent, pe cale ierarhică, până la Direcţia Relaţii Publice, analize de imagine pentru eşalonul 

respectiv şi, ori de câte ori este necesar, materiale referitoare la nevoile de informare ale personalului 

ANMB, precum şi la crizele mediatice de amploare cu care se confruntă; 

n) răspund nemijlocit de calitatea şi acurateţea informaţiilor cuprinse în website-

ul ANMB, www.anmb.ro şi pe căsuţa de poştă electronică publică, relatiipublice@anmb.ro. 

 

Art. 6. În relaţiile cu mass-media, personalul cu activitatea de relaţii publice are 

următoarele atribuţii specifice: 

a)  să furnizeze jurnaliştilor, prompt şi complet, orice informaţie de interes public 

care priveşte activitatea ANMB, cu aprobarea comandantului (rectorului) ANMB şi cu avizul 

organelor specializate în protecţia informaţiilor; 

b)  să răspundă solicitărilor de informaţii de interes public adresate verbal de 

reprezentanţii mijloacelor de informare în masă, pe loc sau în cel mult 24 de ore; 

c)  să asigure accesul jurnaliştilor la activităţile şi acţiunile de interes public 

organizate; 

d)  să informeze jurnaliştii în legătură cu evenimentele de interes public atât prin 

difuzarea de comunicate şi informări de presă, cât şi prin organizarea de briefinguri, conferinţe de 

presă sau facilitarea unor interviuri; 

e)  să furnizeze jurnaliştilor materiale ajutătoare, atunci când este necesar; 

f)              să acorde, fără discriminare, acreditarea jurnaliştilor şi să ţină evidenţa 

acestora. 

 

Art. 7. ANMB va asigura accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere, în 

condiţiile legii. 
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Art. 8. Informaţiile de interes public care se comunică din oficiu, conform legii, vor fi 

prezentate într-o formă accesibilă şi concisă, care să faciliteze contactul persoanei interesate cu 

autoritatea sau instituţia publică. 

 

Art. 9. Comunicarea, din oficiu, a informaţiilor de interes public stabilite de lege se va 

realiza prin: 

a)  afişare la sediul autorităţii sau instituţiei publice; 

b)  publicare în Monitorul Oficial al României; 

c)  publicare în mijloacele de informare în masă sau în publicaţiile proprii; 

d)  publicare în pagina proprie de Internet; 

e)  consultare în punctele de informare - documentare, spaţii special destinate acestui 

scop. 

 

Art.10. Prezentul regulament a fost discutat și aprobat în ședința Senatului universitar nr.596 

din 24.07.2014. 
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