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 Prezentul regulament abrogă vechiul regulament de ordine interioară A 78 din 06.01.2012. 
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CAPITOLUL I. 

DISPOZIŢII GENERALE 

  

Art. 1.  Baza legală a organizării şi funcţionării Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”  o 

reprezintă Legea nr. 346 din 21.07.2006, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării , 

H.G. 406/23.04.1990 privind înfiinţarea şi organizarea Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” şi 

H.G. 551/17.05.1990 privind înfiinţarea în cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, a 

Facultăţii de Marină Civilă . 

Art. 2.  Prezentul regulament cuprinde, reglementări în acord cu regulamentele militare 

generale şi stabileşte: 

a) Organizarea Academiei Navale "Mircea cel Bătrân"; 

b) Competenţele şi responsabilităţile funcţiilor de conducere; 

c) Responsabilităţile pe module; 

 

Secţiunea 1 

ROLUL, LOCUL, MISIUNILE ANMB 

 

Art. 3.  (1) În formularea misiunii şi obiectivelor sale, ANMB respectă un set de valori de 

referinţă care o individualizează în sistemul de învăţământ superior şi îi permite să se afirme ca 

instituţie autonomă.  

(2) ANMB produce şi transmite cunoaşterea, în concordanţă cu această misiune şi aceste 

obiective şi cu valorile libertăţii academice şi ale integrităţii etice. ANMB îşi susţine activităţile de 

realizare a obiectivelor fixate prin structurile instituţională, administrativă şi managerială proprii, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Art. 4.  (1) Misiunea Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” este aceea de a asigura: 

„organizarea şi desfăşurarea procesului de formare, pregătire şi perfecţionare a cadrelor cu studii 

universitare necesare Forţelor Navale, Gărzii de Coastă şi Marinei Comerciale, precum şi 

transformarea permanentă a sistemului de învăţământ pentru a fi compatibil cu cel din ţările 

membre N.A.T.O. şi U.E. şi să corespundă standardelor naţionale şi internaţionale de acreditare 

academică.” 

(2) Pornind de la misiunea instituţiei formulată în Carta Universitară, cerinţele 

beneficiarilor şi recomandările instituţiilor de evaluare externă a calităţii, îndeplinirea misiunii are 

la bază următoarele obiective fundamentale: 

a) Compatibilizarea învăţământului cu orientările naţionale şi euro-atlantice şi adaptarea 

ofertei educaţionale la cerinţele pieţei forţei de muncă şi ale beneficiarilor forţei de 

muncă; 

b) Întărirea încrederii partenerilor interni şi externi în Academia Navală “Mircea cel 

Bătrân”; 

c) Dezvoltarea activităţii de cercetare - dezvoltare-inovare (CDI) şi orientarea ei spre 

problemele militare, economice, sociale şi culturale actuale; 

d) Implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii (SMC); 

e) Protejarea patrimoniului, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a învăţământului, 

a cercetării ştiinţifice şi a microproducţiei; 

f) Dotarea cu tehnică de calcul a tuturor compartimentelor academiei, crearea şi 

dezvoltarea continuă a unui sistem informatic constituit din reţele interne şi externe, 

conectat la reţelele de calculatoare naţionale şi internaţionale care să asigure satisfacerea 

cerinţelor legate de integrarea in societatea informaţională; 

g) Crearea unui mediu academic bazat pe un parteneriat responsabil cu studenţii şi cu întreg 

personalul academiei; 

h) Asigurarea cadrului general pentru acreditarea tuturor programelor de studii, în 

conformitate cu normele ARACIS şi implicit cu normele europene; 

i) Înfiinţarea unei şcoli doctorale in domeniul fundamental al ştiinţelor inginereşti şi 

urmărirea modului de îndeplinire a standardelor de referinţă. 



 

(3) Obiectivele prioritare ale Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” privind asigurarea 

şi creşterea calităţii învăţământului vizează:  

a) îmbunătăţirea continuă a competenţelor absolvenţilor săi pentru inserţia rapidă şi eficace 

a acestora pe piaţa muncii, proiectarea şi asumarea unui program de pregătire 

individuală ulterioară, prin programe de studii dinamice şi adaptate continuu cerinţelor 

societăţii; 

b)  evaluarea permanentă a satisfacţiei clienţilor externi (angajatorii) şi atragerea acestora 

într-un parteneriat real cu ANMB care să vizeze îmbunătăţirea programelor de studii şi 

plasarea studenţilor pe piaţa muncii chiar din timpul studenţiei; 

c)  întărirea activităţii de cercetare ştiinţifică prin orientarea spre rezultate care să-i confere 

vizibilitate şi prin creşterea importanţei criteriilor legate de cercetare în procesul de 

promovare a cadrelor didactice; 

d)  stabilirea unei relaţii corecte între actul didactic şi actul de cercetare ştiinţifică în sensul 

în care cercetarea trebuie să furnizeze procesului de învăţământ expertiză, actualitatea şi 

valabilitatea cunoştinţelor, să inducă studenţilor deprinderi de gândire creativă iar 

procesul didactic să fie un mediu de diseminare şi asimilare a noului; 

e)  menţinerea evaluării pe parcurs şi promovarea unor metode de evaluare practice, 

obiective şi care să descurajeze memorarea; 

f)  stimularea studenţilor spre o atitudine mai responsabilă şi constructivă asupra propriei 

pregătiri şi dezvoltarea unui parteneriat responsabil cu studenţii;  

g) crearea de condiţii tehnice pentru realizarea unui mod de predare modern, interactiv, şi 

pentru iniţierea învăţământului tip e-learning; 

h)  restructurarea permanentă a programelor de studii pe cicluri cu organizarea şi definirea 

competenţelor pentru fiecare nivel; 

i) crearea şi menţinerea unei structuri instituţionale funcţionale de asigurare a calităţii; 

j) plasarea instituţiei în reţele de universităţi naţionale şi mai ales internaţionale în vederea 

realizării de programe de studii comune şi/sau de programe de cercetare comune. 

 

 

CAPITOLUL II. 

ORGANIZAREA ANMB 

 

Art. 1.  Încadrarea cu personal a Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” a fost realizată 

conform prevederilor Legii 80/1995 privind Statutul cadrelor militare cu modificările şi 

completările ulterioare, Ghidului carierei militare, Legea 384/2006 privind Statutul gradaţilor şi 

soldaţilor voluntari, modificată cu Legea nr. 51/2010, Ordinul ministrului apărării naţionale nr. 

M.39/08.04.2010 pentru aprobarea„Instrucţiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a 

prevederilor Legii nr. 384/2006, privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari”, Legea nr. 

53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale, Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.17/2012 pentru „Regulamentul de ordine 

interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale”, Legea nr. 284/2010 

„Privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice” şi a celorlalte acte normative 

care reglementează managementul resurselor umane, pentru încadrarea şi promovarea cadrelor 

militare şi personalului civil contractual după criteriile competenţei şi calităţii lor profesionale, 

precum şi monitorizarea evoluţiei acestora în carieră. 

Art. 2.  (1) Academia Navală „Mircea cel Bătrân” funcţionează în baza statului de 

organizare intrat în vigoare la data de 01.10.2013, cu nr. G0137/06.08.2013 şi are următoarea 

structura organizatorică: 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



(2)  Diagrama de relaţionare a Academiei Navale cu eşaloanele superioare, 

instituţii de învăţământ din M.Ap. N. şi Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), 

structuri de evaluare a învăţământului universitar naţionale şi internaţionale, alte 

structuri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL III.  

CONDUCEREA ACADEMIEI NAVALE “MIRCEA CEL BĂTRÂN” 

 

Art. 3. ANMB are un sistem de conducere universitară coerent, integrat şi transparent, bazat pe o 

administraţie eficace şi eficientă, adaptată misiunii şi obiectivelor asumate, pe două direcţii 

principale: academic şi militar. 

Art. 4. Structurile de conducere ale Academiei sunt:  

a) Senatul universitar; 

b) Consiliul de administraţie; 

c) Consiliul facultăţii;  

d) Consiliul departamentului  

 

Art. 5. (1) Senatul universitar reprezintă comunitatea academică şi este cel mai înalt for de decizie 

şi deliberare la nivelul instituţiei. Toţi membrii Senatului universitar, fără excepţie, vor fi aleşi prin 

votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari, respectiv al 

tuturor studenţilor. 

(2) Senatul universitar îşi alege, prin vot secret, un preşedinte care conduce şedinţele 

Senatului universitar şi reprezintă Senatul universitar în raporturile cu Rectorul. În cazuri justificate, 

preşedintele Senatului poate fi revocat la iniţiativa a 1/3 din membrii Senatului cu majoritatea 

simplă a membrilor Senatului, cadre didactice. 

(3) Senatul îşi desfăşoară activitatea în plen şi pe comisii şi se întruneşte lunar sau oricând 

este nevoie, la iniţiativa Rectorului, a Consiliului de administraţie sau a cel puţin 1/3 din membrii 

Senatului universitar. Comisiile se numesc de către Senat şi se întrunesc lunar sau ori de câte ori 
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este nevoie. Comisiile de specialitate controlează activitatea conducerii executive a Academiei şi a 

Consiliului de administraţie. Rapoartele de monitorizare sunt prezentate periodic şi discutate în 

Senatul universitar, stând la baza rezoluţiilor Senatului universitar. 

(4) Comisiile Senatului sunt: Comisia de management şi monitorizare a calităţii proceselor, 

Comisia didactică, Comisia pentru cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale, Comisia buget-

finanţe, Comisia pentru servicii studenţeşti. Atribuţiile comisiilor vor fi stipulate în Regulamentul 

Senatului. 

(5) Hotărârile Senatului sunt obligatorii, definitive şi se publică în Buletinul informativ 

universitar INFONAV. Modificările acestora se vor face doar cu abrogarea formei iniţiale şi 

publicarea altei forme noi.  

(6) Atribuţiile Senatului universitar sunt:  

a) garantează libertatea academică şi autonomia universitară;  

b) elaborează şi adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea academică, Carta 

universitară, precum şi modificările acesteia; 

c) aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale, la 

propunerea Rectorului;  

d) aprobă, la propunerea Rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, structura, 

organizarea şi funcţionarea instituţiei;  

e) aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară;  

f) aprobă Manualul Calităţii, elaborează şi aprobă Codul de etică şi deontologie 

profesională universitară; 

g) adoptă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului; 

h) aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi funcţionarea instituţiei, 

precum şi modificări ale acestora;  

i) încheie contractul de management cu Rectorul;  

j) controlează activitatea Rectorului şi a Consiliului de administraţie prin comisiile 

Senatului;  

k) validează concursurile publice pentru funcţiile din Consiliul de administraţie;  

l) aprobă metodologia de concurs şi rezultatele concursurilor pentru angajarea 

personalului didactic şi de cercetare şi evaluează periodic resursa umană;  

m) aprobă, la propunerea Rectorului, sancţionarea personalului cu performanţe 

profesionale slabe, în baza reglementărilor interne şi a legislaţiei în vigoare;  

n) elaborează strategia de dezvoltare a instituţiei şi propune MEN înfiinţarea de noi 

facultăţi şi transformarea sau desfiinţarea celor existente;  

o) aprobă înfiinţarea sau desfiinţarea de: programe de studii, departamente, facultăţi, 

precum şi orice alte modificări ale structurii instituţiei;  

p) validează desfăşurarea alegerilor la nivel de departament şi de facultate şi confirmă 

numirile în funcţiile de prorector şi prodecan;  

q) validează concursul pentru ocuparea postului de director general administrativ;  

r) confirmă organismele alese şi şefii unităţilor de cercetare-dezvoltare/formare 

continuă; 

s) analizează cifrele de şcolarizare propuse de consilii şi înaintează propuneri 

corespunzătoare MEN; 

t) stabileşte formaţiunile de studiu şi dimensiunile acestora, cu respectarea standardelor 

de calitate, în concordanţă cu programul şi ciclul de studii, propuse de ARACIS şi 

aprobate de MEN; 

u) aprobă curriculumul programelor de studii universitare; 

v) aprobă structura de buget a instituţiei şi avizează propunerile de buget şi investiţii 

pentru anul următor; 

w) aprobă scoaterea la concurs a posturilor didactice, precum şi comisiile de concurs 

pentru posturile de conferenţiar şi profesor universitar, validate de Consiliul de 

administraţie, la propunerea Consiliilor facultăţilor; 

x) aprobă statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare;  



y) validează prin vot nominal deschis hotărârile Consiliilor facultăţilor privind 

rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice; 

z) aprobă propunerile pentru conducătorii de doctorat şi domeniile de doctorat şi le 

supune spre avizare Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 

Certificatelor Universitare; 

aa) aprobă, anual, la propunerea Consiliului facultăţii şi numai cu avizul favorabil al 

Consiliului de administraţie şi al Comisiei de evaluare pentru prelungirea de 

activitate şi conferirea titlurilor onorifice, menţinerea în activitate a unor cadre 

didactice sau de cercetare după pensionare, în condiţiile legii şi conform prezentei 

Carte sau conferirea titlului onorific de Profesor Emerit, pentru excelenţă didactică şi 

de cercetare, cadrelor didactice care au atins vârsta de pensionare  

bb) acordă titlurile de Senator de Onoare, Profesor Onorific, şi Doctor Honoris Causa; 

cc) aprobă taxele universitare în toate situaţiile prevăzute de Lege; 

dd) hotărăşte asupra suspendărilor din funcţii, la orice nivel, a organismelor alese;  

ee) hotărăşte demiterea Rectorului, în condiţiile specificate prin contractul de 

management;  

ff) în cazul revocării din funcţie a Rectorului de către MEN, desemnează, în maxim 5 

zile lucrătoare, un prorector înlocuitor al Rectorului, iar în termen de 3 luni 

finalizează procedurile de desemnare a unui nou Rector; 

gg) aprobă înfiinţarea de fundaţii sau asociaţii care contribuie la creşterea performanţelor 

instituţiei şi nu influenţează negativ activităţile de învăţământ, cercetare şi 

consultanţă.  

hh) aprobă înfiinţarea de unităţi de cercetare, distincte sub raportul bugetului de venituri 

şi cheltuieli, pe perioadă determinată şi pe proiecte, cu autonomie şi statute proprii; 

ii) aprobă numărul minim de credite necesar înscrierii în anul universitar următor; 

jj) aprobă invitarea unor cadre didactice universitare şi a unor specialişti recunoscuţi, pe 

durată determinată, în calitate de cadre didactice universitare asociate invitate. 

Evaluează şi aprobă gradul didactic al specialiştilor invitaţi, dacă aceştia nu au grad 

didactic universitar recunoscut în ţară; 

kk) aprobă metodologia de cuantificare în ore convenţionale a activităţilor cuprinse în 

norma didactică; 

ll) aprobă norma didactică săptămânală, cu respectarea standardelor de asigurare a 

calităţii, fără a depăşi limita maximă legală; 

mm) stabileşte, diferenţiat, norma universitară efectivă, în funcţie de domeniu, de 

specializare, de ponderea disciplinelor în pregătirea de specialitate a studenţilor şi de 

dimensiunea formaţiunilor de studiu; 

nn) aprobă susţinerea de către personalul titular al instituţiei de activităţi de predare şi 

cercetare în alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare; 

oo) aprobă anul sabatic, la cererea profesorilor şi conferenţiarilor titulari sau directorilor 

de granturi care timp de 6 ani consecutivi au derulat granturi de cercetare şi au 

funcţionat în aceeaşi universitate; 

pp) stabileşte formaţiunile de studiu şi dimensiunile acestora, cu respectarea standardelor 

de calitate, în concordanţă cu programul şi ciclul de studii, propuse de ARACIS şi 

aprobate de MEN; 

qq) adoptă criteriile de evaluare pentru reînnoirea contractului de angajare pe perioadă 

determinată încheiat între universitate şi membri ai personalului didactic şi de 

cercetare în urma unui concurs, în funcţie de nevoile de angajare şi de resursele 

financiare ale instituţiei, cu respectarea prevederilor legale; 

rr) aprobă Metodologia de conferire a titlurilor şi de ocupare a posturilor didactice şi de 

cercetare, precum şi standardele specifice de ocupare a fiecărui post didactic, cu 

respectarea legislaţiei; 

ss) aprobă Metodologia de evaluare periodică a rezultatelor şi performanţelor 

activităţilor didactice şi de cercetare ale personalului didactic şi de cercetare.  
 



Art. 6. (1) CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” este 

format din Rector, prorectori, decani, director general administrativ şi un reprezentant al studenţilor.  

(2) Consiliul de administraţie asigură conducerea operativă a Academiei. El este 

condus de Rector. Rectorul poate invita la şedinţele Consiliului de administraţie, reprezentanţi ai 

studenţilor sau orice altă persoană. 

(3) Consiliul de administraţie aplică deciziile strategice ale Senatului universitar şi 

exercită atribuţii specifice conferite de regulamentele în vigoare; 

(4) Consiliul facultăţii are următoarele atribuţii:  

a) Aplică hotărârile Senatului şi adoptă hotărâri sau măsuri care se impun pentru 

îndeplinirea hotărârilor Senatului; 

b) Asigură legătura dintre Academie şi Ministerul Apărării Naţionale (MApN), 

Ministerul Educaţiei Naţionale, administraţia centrală şi cea locală, instituţiile 

publice şi private, prin intermediul Statului Major al Forţelor Navale; 

c) Colaborează cu comisiile permanente ale Senatului; 

d) Elaborează şi propune spre aprobarea Senatului Planul strategic şi Planul operaţional 

anual al ANMB. Elaborează planurile de achiziţii, investiţii, reparaţii şi întreţinere a 

spaţiilor de învăţământ; 

e) Stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţional; 

f) Aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual; 

g) Stabileşte priorităţile privind administrarea bugetului alocat de MApN şi a altor 

resurse financiare de care se dispune potrivit legii; 

h) Propune Senatului strategii ale ANMB pe termen lung şi mediu şi politici pe domenii 

de interes ale ANMB; 

i) Propune spre aprobare senatului statul de organizare al Academiei 

j) Asigură elaborarea metodologiilor şi regulamentelor pentru comunitatea universitară;  

k) Avizează propunerile de noi programe de studii şi propune spre aprobare Senatului 

înfiinţarea sau restructurarea de facultăţi, domenii sau programe de studii. 

Formulează propuneri către Senat de încetare a acelor programe de studii care nu se 

mai încadrează în misiunea Academiei şi care sunt ineficiente academic sau 

financiar; 

l) Avizează planurile de învăţământ elaborate de facultăţi şi departamente, în acord cu 

standardele naţionale şi internaţionale şi le înaintează spre aprobare Senatului; 

m) Aprobă formele de educaţie continuă, perfecţionare şi specializare precum şi durata 

acestora.  

n) Avizează structura anului universitar şi aprobă principalele manifestări ştiinţifice, 

cultural-sportive şi extracurriculare; 

o) Avizează propunerile facultăţilor şi ale departamentelor privind cifrele de şcolarizare 

şi le supune spre aprobare Senatului; 

p) Avizează propunerile Consiliilor de facultăţi privind admiterea în învăţământul 

superior cu respectarea criteriilor generale stabilite de MECTS şi a capacităţilor de 

şcolarizare menţionate în hotărârile de guvern anuale; 

q) Aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice, de cercetare şi a 

celorlalte posturi din statul de organizare a Academiei; 

r) Analizează şi aprobă cererile privind promovarea cadrelor didactice prin concurs, atât 

în ceea ce priveşte performanţele didactice cât şi ştiinţifice cât şi sustenabilitatea 

financiară a posturilor; 

s) Propune spre aprobare Senatului norma didactică săptămânală, cu respectarea 

standardelor de asigurare a calităţii, fără a depăşi limita maximă legală; 

t) Avizează anual statele de funcţii didactice ale departamentelor;   

u) Avizează anual, la propunerile Consiliilor facultăţilor, prelungirea activităţii şi 

menţinerea în activitate a unor cadre didactice sau de cercetare după pensionare, în 

condiţiile legii şi conform Cartei universitare 

v) Aprobă condiţiile pentru suplinire colegială, propuse de departamente şi avizate de 

consiliile facultăţilor 



w) Aprobă, în condiţiile prevăzute de lege şi de reglementările proprii ale MApN, 

concediile fără plată ale personalului didactic titular, care solicită să se specializeze 

sau să participe la cercetare ştiinţifică în ţară sau în străinătate, precum şi alte concedii 

fără plată solicitate; 

x) Stabileşte şi prezintă Senatului pentru aprobare perioadele de efectuare a concediului 

de odihnă pentru cadrele didactice; 

y) Propune Senatului anul sabatic la cererea profesorilor şi conferenţiarilor sau 

directorilor de granturi care timp de 6 ani consecutivi au derulat granturi de cercetare 

şi au funcţionat în ANMB; 

z) Propune Senatului criteriile de evaluare pentru reînnoirea contractului de angajare pe 

perioadă determinată 

aa) Validează metodologia şi grilele cu criteriile de evaluare a performanţelor individuale 

ale cadrelor didactice titulare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Metodologia va 

fi prezentată Senatului pentru aprobare; 

bb) Propune Senatului invitarea unor cadre didactice şi a unor specialişti recunoscuţi, pe 

durată determinată, în calitate de cadre didactice asociate invitate şi propune gradul 

didactic pentru specialiştii invitaţi; 

cc) Propune acordarea gradaţiilor de merit personalului didactic civil, pe bază de concurs, 

în limita legii; 

dd) Încurajează activitatea de cercetare ştiinţifică cu relevanţă în procesul de evaluare a 

Academiei şi a programelor de studii din Academie prin sprijin material acordat 

cadrelor didactice, în limita fondurilor disponibile; 

ee) Aprobă strategia privind asigurarea calităţii şi regulamentul de funcţionare al CEAC; 

ff) Avizează Raportul anual cu privire la asigurarea calităţii elaborat de CEAC; 

gg) Aprobă, la propunerea CEAC, constituirea de structuri operaţionale de monitorizare şi 

evaluare periodică a calităţii programelor sau activităţilor la nivelul facultăţilor şi/sau 

departamentelor; 

hh) Evaluează modul de îndeplinire a planului calităţii; 

ii) Propune Senatului conferirea titlurilor onorifice de Senator de Onoare, Profesor 

Onorific, şi Doctor Honoris Causa sau conferirea titlului onorific de Profesor Emerit, 

pentru excelenţă didactică şi de cercetare, cadrelor didactice care au atins vârsta de 

pensionare; 

jj) Administrează patrimoniul Academiei şi dispune măsuri de dezvoltare şi modernizare 

a acestuia; 

kk) Hotărăşte acordarea, din fonduri proprii, a unor burse de studiu sau de cercetare pe 

baza unei metodologii aprobată de Senat; 

ll) Propune spre aprobare Senatului structura şi cuantumul taxelor universitare anuale; 

mm) Stabileşte tariful de remunerare în sistemul “plata cu ora” pe funcţii didactice; 

nn) Aprobă participarea la activităţi de reprezentare a Academiei la nivel naţional şi 

internaţional, în limita fondurilor disponibile din bugetul aprobat; 

oo) Aprobă implicarea Academiei sau structurilor componente în parteneriate şi colaborări 

cu alte instituţii din ţară şi străinătate ţinând cont şi de statutul de instituţie militară de 

învăţământ superior; 

pp) Avizează Programul de investiţii pentru dezvoltarea bazei materiale a ANMB, 

dezvoltarea, diversificarea şi dotarea cu echipament modern a laboratoarelor, 

simulatoarelor, sălilor de predare/seminarizare, reţelelor informatice, bibliotecii etc. 

qq) Aprobă componenţa comisiilor de negociere pentru contractele încheiate de ANMB. 

rr) Avizează Rapoartele de activitate ale tuturor compartimentelor. 

ss) Avizează implicarea ANMB în fundaţii, asociaţii, societăţi ştiinţifice. 

tt) Avizează Programele de cooperare cu alte instituţii de învăţământ superior şi de 

cercetare din ţară şi străinătate. 

uu) Avizează acţiunile privind stabilirea şi folosirea unor însemne şi simboluri proprii. 

vv) Asistă rectorul pentru întocmirea „Raportului anual privind starea Academiei”; 



ww) Întocmeşte, la sfârşitul anului bugetar, un Raport referitor la cuantumul regiei pentru 

granturile de cercetare şi la modul în care a fost cheltuită regia. Raportul va fi 

prezentat Senatului 

xx) Exercită toate celelalte atribuţii care îi revin din prevederile legale şi din hotărârile 

Senatului 

 

Art. 7. (1) CONSILIUL FACULTĂŢII reprezintă organismul decizional şi deliberativ al 

facultăţii. Consiliul facultăţii funcţionează în plen şi pe comisii.  

(2) Consiliul facultăţii aplică hotărârile proprii şi pe cele ale Senatului. 

(3) Consiliul facultăţii are următoarele atribuţii:  

a) aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii;  

b) aprobă programele de studii gestionate de facultate;  

c) controlează activitatea decanului şi aprobă rapoartele anuale ale acestuia privind 

starea generală a facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare la 

nivelul facultăţii;  

d) elaborează strategia de dezvoltare a facultăţii în acord cu strategia de dezvoltare 

instituţională;  

e) adoptă regulamentele de funcţionare a facultăţii;  

f) avizează planurile de învăţământ şi le supune spre aprobare Senatului;  

g) precizează sarcinile didactice şi de cercetare, în vederea întocmirii statelor de funcţii;  

h) avizează alegerea directorului de departament şi a şefilor unităţilor de cercetare;  

i) propune spre aprobare Senatului cifrele de şcolarizare;  

j) avizează statele de funcţiuni ale departamentelor, propunerile de scoatere la concurs 

a posturilor vacante şi aprobă comisiile pentru posturile de asistent şi lector (şef de 

lucrări);  

k) aprobă prin vot nominal deschis hotărârile comisiilor de concurs pentru ocuparea 

posturilor didactice;  

l) stabileşte regulamentele şi metodologiile cu privire la concursurile de admitere, 

examenele de diplomă, evaluările curente, sesiunile de examene, acţiunile de 

voluntariat, precum şi pentru evaluările şi examenele de absolvire a cursurilor 

postuniversitare;  

m) stabileşte criteriile şi condiţiile de înscriere la a doua specializare a absolvenţilor cu 

diplomă de inginer;  

n) stabileşte criteriile, standardele şi metodologia pentru evaluarea periodică a 

personalului didactic şi de cercetare;  

o) realizează analize de cursuri şi corelarea cursurilor;  

p) adoptă măsuri în vederea îmbunătăţirii pregătirii studenţilor în concordanţă cu 

cerinţele pieţii muncii;  

q) propune Senatului acordarea titlurilor onorifice;  

r) analizează şi avizează propunerile departamentelor pentru noi specializări;  

s) propune Senatului comisiile de admitere;  

t) stabileşte strategia cooperării academice interne şi internaţionale la nivel de facultate;  

u) dezbate şi aprobă anual “Raportul asupra stării facultăţii”, întocmit de către decan şi 

îl aduce la cunoştinţa membrilor facultăţii;  

v) poate propune Senatului suspendarea din funcţia de conducere a persoanelor care au 

fost alese sau validate în adunarea electivă a facultăţii;  

w) aplică sancţiuni şi acordă recompense în conformitate cu regulamentele Academiei şi 

ale facultăţii;  



x) propune angajarea specialiştilor cu valoare ştiinţifică recunoscută în domeniu, din 

ţară sau din străinătate, avizaţi de Consiliul departamentului;  

y) audiază candidaţii la concursul pentru ocuparea funcţiei de decan şi avizează minim 

doi candidaţi.  

 

Art. 8. CONSILIUL DEPARTAMENTULUI are următoarele atribuţii:  

a) coordonează, monitorizează şi evaluează periodic programele de studiu ce i-au fost 

repartizate de către Consiliul facultăţii sau Senat;  

b) propune criteriile de admitere şi absolvire pentru studenţii de la specializările pe care 

le coordonează;  

c) întocmeşte dosarele de autorizare provizorie, acreditare sau evaluare periodică;  

d) elaborează, prin titularii de discipline, programele analitice şi fişele disciplinelor 

predate de aceştia;  

e) elaborează şi implementează standardele şi procedurile de asigurare a calităţii 

activităţii didactice şi de cercetare la nivelul departamentului;  

f) propune scoaterea la concurs a unor posturi didactice şi de cercetare;  

g) propune acordări de burse şi trimiteri la specializări ştiinţifice, doctorate etc. în alte 

universităţi sau centre de cercetare ştiinţifică din ţară sau străinătate;  

h) analizează, în funcţie de necesităţi, cursurile, manualele şi alte materiale cu finalitate 

didactică şi propune editarea acestora;  

i) propune achiziţionarea de carte universitară şi carte ştiinţifică;  

j) propune acordarea de titluri onorifice şi ştiinţifice unor personalităţi din instituţie şi 

din afara acesteia;  

k) organizează manifestări ştiinţifice cu participare internă şi internaţională;  

l) stabileşte atribuţiile personalului auxiliar şi răspunde de activitatea acestuia;  

m) elaborează anual un raport de prestaţie academică, ce se remite decanului până la 31 

ianuarie a anului următor;  

n) asigură îndrumarea practicii studenţilor;  

o) propune componenţa comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor;  

p) propune cadrele didactice asociate şi avizează cererile de prelungire a activităţii peste 

vârsta de pensionare.  

 

Art. 9.  Funcţiile de conducere din Academia Navală „Mircea cel Bătrân” sunt:  

a) Rector, prorectori, director general administrativ - la nivelul rectoratului;  

b) Decani, prodecani - la nivelul facultăţilor;  

c) Director de departament - la nivelul departamentului.  

 

Art. 10.  Din punct de vedere militar, conducerea Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” pe 

timp de pace, în situaţii de criză şi la război, se exercită de Comandantul ANMB la nivel tactic în 

domeniul administrativ şi operaţional.  

Art. 11.  (1) Comandantul Academiei Navale “Mircea Cel Bătrân” se subordonează nemijlocit 

şefului S.M.F.N., este coordonat de şeful Instrucţiei şi Doctrinei din SMFN şi este şef direct pentru 

tot personalul din subordine. 

(2) Comandantul Academiei Navale “Mircea Cel Bătrân” este persoana învestită cu 

dreptul să ia decizii şi să dea ordine care se adresează compartimentelor din subordine şi să 

înainteze eşaloanelor superioare rapoarte, concepţii şi propuneri privind angajarea resurselor umane, 

materiale şi financiare repartizate. 



(3) Comandantul are următoarele competenţe: 

a) încheie contractul de management cu Senatul universitar  

b) asigură managementul întregii activităţi ale academiei; 

c) asigură aplicarea Cartei Universitare, regulamentelor, metodologiilor aprobate şi 

hotărârilor Senatului şi biroului acestuia; 

d) conduce Consiliul de administraţie; 

e) conduce activitatea de colaborare cu instituţii similare din ţară şi străinătate şi asigură 

interrelaţionarea cu autorităţile publice şi societatea civilă. 

(4) Are următoarele atribuţii: 

(3.1.)  În domeniul ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ: 

a) coordonează elaborarea şi implementarea Planului strategic de dezvoltare 

instituţională.  

b) face publică oferta de şcolarizare a instituţiei prin declaraţie pe propria răspundere, 

cu respectarea normelor legale  

c) răspunde de certificarea absolvenţilor cu înscrisuri oficiale;  

d) anulează, cu aprobarea Senatului universitar, un certificat sau o diplomă de studii 

atunci când se dovedeşte că a fost obţinută prin mijloace frauduloase sau prin 

încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie profesională universitară  

e) desfăşoară activitate didactică, ştiinţifică şi pedagogică în academie, potrivit normei 

didactice. 

 

(3.2.) În domeniul RESURSE UMANE: 

a) conduce activitatea de resurse umane şi de perfecţionare a pregătirii profesionale, 

ştiinţifice şi universitare. 

b) propune spre aprobare, Senatului universitar, structura şi reglementările de 

funcţionare ale instituţiei;  

c) propune Senatului universitar, pe baza evaluării interne, reorganizarea sau 

desfiinţarea departamentelor ori institutelor neperformante, fără a prejudicia 

studenţii;  

d) aprobă structura şi componenţa Comisiei de etică universitară, propusă de Consiliul 

de administraţie şi avizată de Senatul universitar; 

e) numeşte prorectorii, pe baza consultării Senatului universitar; 

f) organizează concursul public pentru ocuparea funcţiei de decan şi numeşte decanii 

facultăţilor;  

g) numeşte/revocă pe post directorul general administrativ, validat de Senatul 

universitar;  

h) aprobă fişa individuală a postului pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic, 

după avizarea acesteia de către decan sau de directorul departamentului, după caz;. 

(3.3.) În domeniul  INSTRUCŢIE: 

a) asigură folosirea eficientă a resurselor disponibile pentru planificarea acţiunilor, 

organizarea, coordonarea şi controlul forţelor în vederea îndeplinirii misiunilor; 

b) verifică modul de acţiune a personalului comandamentului în situaţii de alertă, 

mobilizare, intervenţii în situaţii de urgenţă şi la exerciţiile organizate conform 

“Planului cu Principalele Activităţi”; 

c) atribuie domenii specifice de interes şi responsabilitate subordonaţilor săi, pentru 

descentralizarea modului de luare a deciziei, concomitent cu menţinerea controlului 

general. 

(3.4.) În domeniul FINANCIAR-CONTABIL: 



a) este ordonatorul de credite al instituţiei; 

b) propune spre aprobare Senatului universitar proiectul de buget şi raportul privind 

execuţia bugetară; 

c) alocă resursele universităţii, prioritar spre departamentele şi structurile cele mai 

performante. 

(3.5.) În domeniul ORDINE  ŞI DISCIPLINĂ MILITARĂ: 

a) imprimă un climat organizatoric de încredere reciprocă, cooperare şi lucru în echipă; 

b) numeşte Comisia de analiză disciplinară în vederea cercetării faptelor legate de 

încălcarea îndatoririlor, potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru 

încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi 

prestigiului instituţiei  

c) verifică  respectarea de către personalul unităţii a regulamentului de organizare şi 

funcţionare  a ANMB şi a RG-1, a normelor de ordine şi de comportare obligatorii 

pentru buna desfăşurare a activităţilor. 

Art. 5.  În scopul optimizării conducerii, prin delegare de competenţă, fără să depăşească 

limitele de competenţă stabilite prin actele normative în vigoare, rolul de coordonator va reveni unei 

singure microstructuri astfel: 

a) Locţiitorul comandantului pentru probleme de stat major pentru: Divizionul Nave 

Şcoală Instrucţie, Batalionul studenţi, Secţia de pregătire specifică în arma marină, Biroul stat 

major, Comunicaţii şi informatică, Muzeu, Şeful structurii de securitate, Psihologul, coordonarea 

activităţilor de pază şi intervenţie a unităţii; 

b) Locţiitor al comandantului (prorector) pentru învăţământ universitar pentru 

activităţile de învăţământ desfăşurate în Facultatea de inginerie marină, Facultatea de navigaţie şi 

management naval, respectiv toate activităţile desfăşurate în Centrul de tehnologii informatice şi 

Biblioteca universitară; 

c) Locţiitor al comandantului (prorector) pentru cercetare ştiinţifică pentru: activităţile 

de cercetare ştiinţifică desfăşurate în Centrul de cercetări interdisciplinar în domeniul ingineriei 

marine şi Centrul de cercetări interdisciplinar în domeniul navigaţiei şi managementului naval, 

organizarea evenimentelor ştiinţifice (simpozioane, sesiuni de comunicării, etc.), publicaţii 

ştiinţifice (INFONAV, Buletinul ştiinţific); 

d) Locţiitor al comandantului (prorector) pentru formare continuă a resurselor umane 

pentru: Departamentului de resurse şi învăţare, Centrul principal de învăţare a limbilor străine şi 

Centrul secundar pentru învăţarea limbilor străine – Brăila din cadrul Centrului pentru formarea 

continuă a resurselor umane; 

e) Locţiitor al comandantului (prorector) pentru programe şi relaţii internaţionale 

pentru: activitatea Biroului programe şi relaţii internaţionale, activitatea microstructurii relaţii 

publice relaţionarea cu alţi furnizori de educaţie, activităţile din domeniul relaţiilor interuniversitare 

şi de reprezentare instituţională;  

f) Directorul administrativ pentru: Căminul studenţesc, Spălătoria mecanică, Căminul de 

locuinţe de serviciu LIC – D.4, Căminul militar de garnizoană – C.4, coordonarea din punct de 

vedere administrativ a Divizionului 306 Nave Şcoală Instrucţie; 

g) Şeful secţiei management educaţional pentru: Editura Academiei Navale "Mircea cel 

Bătrân" şi Grădiniţa de copii „Căluţul de mare”; 

h) Medicul şef pentru: Cabinet medical, Cabinet medicină dentară.  

 

Art. 12.   (1) Locţiitorul comandantului pentru probleme de stat major este primul 

locţiitor al comandantului, se subordonează nemijlocit comandantului şi răspunde de întreaga 

activitate cu specific militar.    

(2) Coordonează activitatea următoarelor structuri din subordinea comandantului: 

a) Structura de securitate şi CDC; 

b) Asistenţa psihologică; 

c) Asistenţa religioasă; 



d) Consilierul comandantului. 

(3) Locţiitorul comandantului pentru probleme de stat major este autoritate 

învestită să conducă statul major şi are următoarele competenţe: 

a) conduce şi îndrumă nemijlocit activităţile cu caracter militar; 

b) coordonează întreaga activitate a DNSI; 

c) controlează modul de desfăşurare a activităţilor în structurile subordonate şi la DNSI; 

d) emite documente pentru SMFN până la nivel locţiitor al şefului SMFN. 

e) emite documente unităţilor din Forţele Navale; 

(4) Locţiitorul comandantului pentru probleme de stat major are următoarele 

atribuţiuni: 

(4.1.) În domeniul STAREA OPERAŢIONALĂ: 

a) organizează, conduce şi îndrumă nemijlocit activităţile de pregătire pentru ridicarea 

capacităţii operaţionale, asigurarea capacităţii de reacţie imediată, de alertă, de 

mobilizare şi de intervenţie; 

b) planifică şi execută controale la structurile subordonate; 

c) organizează şi controlează modul de executare a serviciului interior;  

d) coordonează executarea instructajului ofiţerului de serviciu pe unitate înainte de 

intrarea acestuia în serviciu, îi înmânează secretul vechi şi nou; asigură pregătirea 

şefilor de detaşamente/echipe care pleacă în diferite misiuni; 

(4.2.) În domeniul ORDINE  ŞI DISCIPLINĂ MILITARĂ: 

a) organizează, conduce şi analizează periodic activitatea statului major; 

b) organizează transmiterea la timp, la structurile subordonate, a ordinelor 

comandantului unităţii şi ale comandanţilor eşaloanelor superioare şi controlează 

îndeplinirea lor; 

c) organizează paza şi apărarea Drapelului de luptă al unităţii şi controlează periodic 

starea accesoriilor acestuia; 

d) organizează paza bunurilor materiale care se transportă în/din unitate; 

e) verifică modul de depozitare, conservare şi întreţinere a armamentului, muniţiei şi 

tehnicii militare de la stoc şi de la serviciu, în conformitate cu actele normative în 

vigoare; 

f) coordonează activitatea pentru elaborarea şi punerea în aplicare a măsurilor în 

domeniul culturii şi educaţiei militarilor, precum şi a celor de pregătire psihologică 

pentru luptă a personalului; 

g) cunoaşte în permanenţă situaţia efectivelor de militari, existentul şi starea tehnicii 

militare, a muniţiei şi a mijloacelor de transport; 

h) avizează orarul unităţii conform reglementărilor în vigoare şi îl prezintă 

comandantului pentru aprobare; 

i) organizează şi verifică redactarea la timp a ordinului de zi pe unitate, a registrului 

istoric şi a jurnalului acţiunilor militare, când este cazul; 

j) organizează aprovizionarea unităţii cu materiale de stat major şi instrucţie şi verifică 

modul de folosire a acestora; 

(4.3.) În domeniul INSTRUCŢIE: 

a) conduce şedinţele de perfecţionare a pregătirii cadrelor militare din statul major 

conform reglementărilor în vigoare; 

b) ia măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite pe linia perfecţionării sistemului 

informaţional şi automatizării conducerii forţelor; 

c) controlează existentul, mânuirea, păstrarea şi actualizarea actelor normative 

specifice, doctrinelor, manualelor, hărţilor şi regulamentelor militare aflate în unitate. 



(4.4.) În domeniul PERSONAL ŞI MOBILIZARE: 

a) îndrumă şi controlează activitatea privind întocmirea şi actualizarea documentelor de 

evidenţă nominală şi numerică a efectivelor; 

b) îndrumă întocmirea şi actualizarea planului de mobilizare a unităţii pe baza 

concepţiei comandantului şi în colaborare cu şefii de compartimente. 

Art. 13.  (1) Locţiitorul comandantului pentru învăţământ (Prorectorul didactic) este 

responsabil în faţa Senatului şi a Rectorului. 

(2) Prorectorul didactic exercită atribuţiile şi obligaţiile delegate de către Rector 

prin ordin scris, sau cele care sunt decise de către Senat, referitoare la activitatea didactică, 

cercetarea ştiinţifică, relaţiile internaţionale, activitatea social-culturală a studenţilor, baza materială 

etc. 

(3) Este autoritate învestită să conducă activitatea de învăţământ şi are 

următoarele competenţe: 

a) stabileşte responsabilităţi şi organizează structurile funcţionale şi manageriale 

privind asigurarea calităţii educaţiei în Academie;  

b) coordonează activitatea de asigurare a calităţii educaţiei în conformitate cu legislaţia 

în vigoare;  

c) coordonează organizarea, planificarea şi desfăşurarea proceselor educaţionale;  

d) coordonează, îndrumă şi controlează pregătirea studenţilor;  

e) coordonează activitatea de perfecţionare a pregătirii personalului didactic;  

f) coordonează activitatea bibliotecii universitare privind utilizarea fondului de carte şi 

achiziţionarea bibliografiei didactice şi de specialitate;  

g) coordonează activitatea Centrului de Tehnologii Informatice ; 

h) reprezintă ANMB în legătura cu părţile externe în aspecte referitoare la sistemul de 

management al calităţii. 

i) emite documente pentru SMFN până la nivelul şefului Doctrinei şi Instrucţiei. 

 

(4) Are următoarele atribuţii: 

a) coordonează elaborarea principalelor documente de planificare şi organizare a 

învăţământului; 

b) organizează controale privind desfăşurarea proceselor educaţionale din punct de 

vedere al calităţii activităţilor;  

c) coordonează activităţile cu caracter organizatoric pentru pregătirea şi desfăşurarea 

concursurilor de admitere, examenelor (colocviilor) de absolvire (licenţă) şi 

concursurilor pentru ocuparea funcţiilor didactice şi admitere la doctorat; 

d) ţine evidenţa pregătirii cadrelor didactice prin doctorat, masterat şi prin celelalte 

forme de perfecţionare a pregătirii profesionale; 

e) eliberează şi ţine evidenţa actelor de studii; 

f) elaborează planul de editare-multiplicare;  

g) elaborează, cu ajutorul Consiliului Ştiinţific al facultăţilor, departamentelor, planul 

de dezvoltare a bazei materiale; 

h) verifică şi evaluează forma şi conţinutul planurilor de învăţământ, avizează şi 

prezintă comandantului/rectorului programele analitice, planurile de pregătire a 

cadrelor şi alte documente de planificare şi organizare a învăţământului; 

i) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, didactice şi pedagogice, în cadrul 

departamentului în care este titular, potrivit normei didactice repartizate; 

j) coordonează activitatea zilnică şi de perspectivă a microstructurilor din subordine şi 

monitorizează executarea şi respectarea ordinelor şi deciziilor. 



k) elaborează proceduri, metodologii, regulamente, precizări, dispoziţii şi decizii ale 

comandantului (rectorului) privind procesul de învăţământ  în colaborare cu 

comisiile permanente ale Senatului. 

 

Art. 14.  (1) Locţiitorul comandantului pentru cercetare ştiinţifică (Prorectorul) este de 

drept preşedintele Consiliului ştiinţific din Academie, coordonează întreaga activitate de cercetare 

ştiinţifică şi are următoarele competenţe: 

a) asigură legătura instituţiei cu Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) şi cu 

alte instituţii militare sau civile din domeniul cercetării ştiinţifice;  

b) îndrumă activitatea de cercetare ştiinţifică prin orientarea spre rezultate care să 

confere vizibilitate instituţiei şi stimulează creşterea importanţei criteriilor legate de 

cercetare în procesul de promovare a cadrelor didactice; 

c) stabileşte relaţii corecte între actul didactic şi actul de cercetare ştiinţifică în sensul în 

care cercetarea trebuie să furnizeze procesului de învăţământ expertiză, actualitate şi 

valabilitate a cunoştinţelor;se preocupă să inducă studenţilor deprinderi de gândire 

creativă iar procesul didactic să fie un mediu de diseminare şi asimilare a noului; 

d) angrenează cadrele didactice în vederea participării cu proiecte de cercetare în cadrul 

,,Planului anual sectorial de cercetare – dezvoltare al M.Ap.N.” şi în cadrul 

planurilor/programelor naţionale şi internaţionale de cercetare – dezvoltare; 

e) urmăreşte ca propunerile de proiecte de cercetare să răspundă nevoilor Armatei 

României şi solicitărilor mediului socio-economic naţional; 

f) angrenează studenţii în colectivele de cercetare formate din cadre didactice, precum 

şi în activitatea cercurilor studenţeşti organizate la nivel de departamente.  

g) sprijină participarea studenţilor la manifestările ştiinţifice studenţeşti din ţară şi 

străinătate. 

h) angrenează cadrele didactice în vederea participării cu lucrări ştiinţifice în cadrul 

conferinţelor şi congreselor organizate pe plan naţional şi internaţional. 

 

 (2)  Are următoarele atribuţii: 

a) coordonează activitatea de elaborare, actualizare şi evaluare a Planului strategic de 

cercetare ştiinţifică şi întocmeşte Planul operaţional anual cu activităţile de cercetare 

ştiinţifică din Academie;  

b) încheie protocoale de colaborare pe linie de cercetare cu mediul militar şi civil între 

ANMB şi institute de cercetare specializate, universităţi cu centre de cercetare 

acreditate, firme private din mediul economic; 

c) organizează şi coordonează manifestările ştiinţifice la nivelul instituţiei şi sprijină 

organizarea de către facultăţi şi departamente a unor asemenea manifestări; 

d) elaborează proceduri, metodologii, regulamente, precizări, dispoziţii şi decizii ale 

comandantului (rectorului) privind procesul de cercetare ştiinţifică în colaborare cu 

comisiile permanente ale Senatului. 

e) avizează documentele privind cercetarea ştiinţifică la nivel Academie;  

f) coordonează îndeplinirea deciziilor Consiliului ştiinţific. 

g) coordonează participarea la competiţii naţionale şi internaţionale de granturi şi 

programe de cercetare;  

h) coordonează activitatea de standardizare;  

i) întreprinde măsuri pentru creşterea numărului de experţi evaluatori din Academie şi 

urmăreşte înscrierea acestora în baza de date de la CNCS;  

j) stimulează şi coordonează activitatea publicistică;  

k) participă la elaborarea proiectului de buget  



 

Art. 15.  (1) Locţiitorul comandantului pentru formarea continuă a resurselor umane 

(prorector) coordonează elaborarea şi avizarea curriculei pentru desfăşurarea Cursurilor pentru 

formarea continuă ţinând cont de nevoile de pregătire ale M.Ap.N şi pieţei muncii. 

(2)  Are următoarele atribuţii: 

a) planifică, organizează, controlează, evaluează şi autorizează cursurile de formare 

continuă;  

b) participă la Consiliile consultative ale Academiei şi are în vedere îmbunătăţirea 

permanentă a ofertei educaţionale în acord cu cerinţele educaţionale ale M.Ap.N şi 

operatorilor economici;  

c) coordonează activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice în vederea asigurării 

cursurilor de formare continuă cu personal înalt calificat;  

d) consiliază studenţii şi cursanţii asupra necesităţii de formare continuă în acord cu 

cariera acestora;  

e) coordonează, îndrumă şi controlează pregătirea cursanţilor; 

 

a) (1) Locţiitorul comandantului pentru programe şi relaţii internaţionale 

(prorector) coordonează extinderea colaborării cu partenerii externi la nivelul 

programelor de studii prin acordarea unor diplome comune şi derularea de programe 

în co-tutelă; 

b) dispune de capacitate dezvoltată de comunicare în medii lingvistice / culturale 

internaţionale diverse; 

c) este adaptabil la cerinţele programelor internaţionale de diverse naturi (educaţionale, 

de cercetare/dezvoltare, de management şi marketing universitar internaţional, etc.). 

(2) Are următoarele atribuţii: 

a) asigură aplicarea prevederilor actelor normative care reglementează relaţiile 

internaţionale şi desfăşurarea programelor comunitare la specificul Academiei în 

condiţiile apartenenţei acesteia în structura M.Ap.N;  

b) planifică, organizează şi derulează Planul cooperării internaţionale şi participarea la 

programele bilaterale, comunitare şi structurale la nivelul Academiei, prin cooperarea 

cu membrii Consiliului de Administraţie al ANMB;  

c) gestionează activitatea de cooperare internaţională în vederea promovării membrilor 

comunităţii academice în organizaţii europene sau a participării în calitate de 

specialişti la activităţile desfăşurate;  

d) propune, coordonează şi sprijină participarea membrilor comunităţii academice în 

programele internaţionale bilaterale, comunitare şi structurale;  

e) coordonează activitatea internaţională a Academiei în cadrul organismelor 

internaţionale din care face parte instituţia;  

f) promovează acţiuni de marketing educaţional pentru atragerea studenţilor străini în 

Academie;  

g) evaluează modul de realizare a obiectivelor cuprinse în cadrul Acordurilor de 

cooperare internaţională;  

h) coordonează politica internaţionalizare a Academiei şi de promovare a imaginii ca 

forum de educaţie, ştiinţă şi cultură. 

 

Art. 16.  (1) Directorul administrativ este autoritate învestită să conducă Structura 

administrativă a Academiei organizată pe secţii şi are următoarele competenţe: 

a) stabileşte măsuri  necesare pentru asigurarea forţelor cu tot ceea ce este necesar 

pentru îndeplinirea misiunilor; 



b) planifică, organizează şi conduce întreaga activitate productivă, cu respectarea 

normelor de protecţia mediului, securitate şi sănătate în muncă, supraveghere tehnică 

şi metrologie legală;  

c) coordonează derularea contractelor de achiziţii atribuite cu respectarea termenilor 

contractuali şi încadrarea cheltuielilor în fondurile alocate; 

d) asigură optimizarea activităţilor decizionale în procesul de pregătire şi acordare a 

sprijinului logistic, astfel încât să se poată corela şi ordona toate activităţile proprii pe 

domeniile funcţionale ale sprijinului logistic; 

e) implementează cerinţele de management a resurselor logistice, în procesele de 

planificare, conducere şi coordonare a activităţilor, la nivelul sistemelor de comandă; 

f) asigură prestarea de servicii medicale de calitate prin acte medicale eficiente în 

incinta infirmeriei unităţii. 

g) emite documente pentru SMFN până la nivelul şefului Resurse. 

(2) Coordonează activitatea următoarelor structuri din subordinea comandantului: 

a) Asigurarea medicală; 

b) SSM şi protecţia mediului; 

c) Anexele. 

(3) Directorul administrativ are următoarele atribuţii:  

(3.1.) În domeniul SPRIJIN LOGISTIC  

a) planifică, organizează şi conduce activitatea structurilor logistice subordonate în 

vederea asigurării sprijinului logistic a Academiei Navale şi a Divizionului de nave. 

b) colaborează cu celelalte compartimente din cadrul unităţii în vederea întocmirii 

Planului de asigurare logistica. 

c) asigură disponibilitatea maximă de sprijin logistic. 

d) coordonează activitatea de sprijin material şi administrativ a cercetării ştiinţifice; 

e) conduce şi coordonează activitatea personalului din subordine. 

f) determină nevoile de aprovizionare cu toate categoriile de materiale, mai puţin cele 

medicale, stabileşte priorităţile de aprovizionare şi propune normele de consum. 

g) planifică, organizează şi coordonează aprovizionarea cu toate categoriile de materiale 

şi distribuţia acestora. 

h) coordonează înaintarea cererilor de materiale, primirea şi depozitarea materialelor în 

condiţii de siguranţă. 

i) ţine evidenţa statistică şi a stării operative a tehnicii şi materialelor din unitate. 

j) monitorizează şi analizează starea echipamentelor şi tehnicii militare. 

k) planifică, organizează şi coordonează exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile la tehnica 

şi materialele din dotarea unităţii. 

l) planifică, organizează şi coordonează evacuarea şi transportul tehnicii deteriorate sau 

/ şi împotmolite.  

m) stabileşte timpul de menţinere a tehnicii la structurile de mentenanţă din subordine 

pentru executarea lucrărilor de mentenanţă. 

n) planifică, organizează şi coordonează activităţile de transport, control şi îndrumare a 

circulaţiei.  

o) planifică, organizează şi coordonează depozitarea, mânuirea şi eliminarea 

materialelor şi deşeurilor periculoase. 

p) planifică, organizează şi coordonează activitatea de asigurare a mişcării. 

q) planifică, organizează şi coordonează lucrările de construcţie şi întreţinere a 

cazărmilor din cadrul Academiei navale. 



r) coordonează şi îndrumă activitatea de protecţie a mediului, securitate şi sănătate in 

munca, supraveghere tehnică şi metrologie legală din structurile proprii şi cele 

subordonate Academiei Navale. 

(3.2.) În domeniul INSTRUCŢIE  

a) consiliază comandantul în rezolvarea problemelor de logistică în procesul de 

instrucţie.  

b) planifică  sprijinului logistic, coordonează şi supraveghează activităţile desfăşurate 

în acţiuni militare. 

c) coordonează întocmirea documentelor pe linie logistică în timpul exerciţiilor / 

aplicaţiilor; 

d) analizează  modul de îndeplinire a planurilor de activităţi şi stabilirea măsurilor 

pentru adaptarea şi corectarea acestor planuri în vederea îndeplinirii obiectivelor 

propuse 

(3.3.) În domeniul ORDINE ŞI DISCIPLINĂ MILITARĂ  

a) verifică respectarea normelor privind cazarea forţelor şi apărarea împotriva 

incendiilor, a regulilor privind portul ţinutei militare. 

b) coordonează şi îndrumă activitatea de protecţie a mediului, securitate şi sănătate în 

muncă, supraveghere tehnică şi metrologie legală din ANMB şi DNSI. 

 

Art. 17.  Activităţile de personal, juridice, de patrimoniu şi cele privind execuţia bugetului sunt 

coordonate nemijlocit de Comandantul ANMB. 

Art. 18.  În absenţa Comandantului ANMB, atribuţiile funcţiei sunt preluate de către locţiitorul 

comandantului pentru probleme de stat major, sau de altă persoană delegată, în acest sens, de către 

Comandantul ANMB. 

Art. 19.  În procesul exercitării actului de comandă, Comandantul ANMB / înlocuitorul legal 

foloseşte capabilităţile structurilor  interne din unitate.  



CAPITOLUL IV. 

RESPONSABILITĂŢI PE MODULE 

 

COMANDAMENT 
 

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE 
 

Art. 20.  (1) Personalul se subordonează nemijlocit comandantului unităţii militare şi 

răspunde de managementul resurselor umane la nivelul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” şi 

Divizionului 306 Nave Şcoală Instrucţie. 

(2) Personalul are următoarele responsabilităţi repartizate pe 2 microstructuri: Biroul 

Personal şi Compartimentul evidenţă studenţi şi state de organizare: 

(2.1.) În domeniul RESURSELOR UMANE 

Microstructura de personal are misiunea de a asigura managementul resurselor umane la 

nivelul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” şi Divizionului 306 Nave Şcoală Instrucţie, şi are 

stabilite ca obiective: 

- promovarea unui sistem de gestiune a resurselor umane din unitate şi unităţile subordonate 

flexibil şi eficient, care să asigure şanse egale personalului militar sau civil pentru promovarea în 

carieră bazat pe prevederile legale în vigoare; 

- circulaţia rapidă, continuă şi fluentă a informaţiilor în domeniul resurselor umane şi 

mobilizării;  

- optimizarea fluxului şi procedurilor de elaborare şi înaintare spre aprobare a documentelor 

conform competenţelor.  

Pentru asigurarea îndeplinirii misiunii de bază la nivelul instituţiei microstructura de 

personal desfăşoară, în principal, următoarele activităţi/procese: 

(2.2.) Pe linie de personal: 

a) consiliază rectorul (comandantul) Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" şi 

comandantului Divizionului 306 Nave Şcoală Instrucţie în probleme specifice de personal privind 

numirea în/eliberarea din funcţii, mutarea, detaşarea, trecerea în rezervă sau înaintarea în gradul 

următor a cadrelor militare, conferirea de decoraţii şi titluri de onoare, trecerea dintr-o armă 

(specialitate) în alta, trimiterea la cursuri de carieră/ nivel/ specializare; 

b) consiliază rectorul (comandantul) Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" şi 

comandantul Divizionului 306 Nave Şcoală Instrucţie privind menţinerea unui nivel optim de 

încadrare a structurilor subordonate prin aplicarea unor politici de personal active, în concordanţă 

cu misiunile instituţiilor;  

c) soluţionează cererile privind mutarea, detaşarea soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, 

prelungirea contractelor de muncă/trecerea în rezervă şi participarea la diferite forme de pregătire a 

pregătirii profesionale; 

d) participă la procesul de acreditare instituţională prin asigurarea documentaţiei 

necesare comisiei de evaluare; 

e)   asigură completarea documentelor de evidenţă militară (memorii originale, fişe de 

evidenţă, RESMIL, etc.) aparţinând cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, 

studenţilor precum şi a dosarelor profesionale ale personalului civil; 

f) elaborează, prezintă spre aprobare şi înaintează la termenele stabilite documentele 

privind absolvirea şi înaintarea în grad a studenţilor militari; 

g) elaborează ordinele de numire în funcţii/deciziilor din competenţa comandantului 

Academiei Navale „Mircea cel Bătrân“; 

h) completează documentele de evidenţă ale absolvenţilor Secţiei Marinei Militare şi 

ale soldaţilor şi gradaţilor profesionişti trecuţi în rezervă şi le trimite unităţilor militare beneficiare 

respectiv Centrelor Militare Zonale sau Judeţene; 



i) analizează, prezintă propuneri şi înaintează eşalonului superior documentele privind 

perfecţionarea pregătirii personalului prin cursuri; 

j) întocmeşte rapoarte către eşalonul superior pentru deblocări şi încadrări prin concurs 

a posturilor de personal civil contractual (administrativ, didactic universitar/ preuniversitar şi 

didactic auxiliar, personal administrativ şi de întreţinere); 

k) face parte din comisiile de concurs constituite pentru încadrarea funcţiilor cu 

personal civil; 

l) încadrează secretariatele comisiilor de examen constituite în scopul promovării în 

grad sau treaptă profesională a personalului civil; 

m) calculează drepturile de natură salarială şi alte drepturi băneşti, alocă la sporuri 

conform legislaţiei în vigoare personalul militar şi civil; 

n) asigură completarea la zi a RESMIL, a registrelor de evidenţă şi a dosarelor 

personale ale personalului civil contractual, cu modificările privind situaţia socială şi modificările 

intervenite privind salarizarea; 

o) întocmeşte deciziile  de numire în funcţii eligibile pentru personalul didactic militar 

sau civil; 

p) întocmeşte proiecte de răspuns la cererile adresate instituţiei de către personalul 

propriu sau terţi, din competenţa sa de responsabilitate;  

q) întocmeşte situaţii statistice lunare şi trimestriale cu privire la încadrarea cu personal 

militar şi civil şi le înaintează eşalonului superior; 

r) completează registrul de evidenţă generală a salariaţilor REVISAL; 

s) coordonează activitatea de întocmire, luare în evidenţă şi postare în mediile de 

informare publică a declaraţiilor de avere şi de interese pentru personalul propriu şi cel al 

Divizionului 306 Nave Şcoală Instrucţie;  

t) întocmeşte documentare, informări şi sinteze privind cadrul legislativ pentru 

personalul civil din  unitate, asigură consiliere de specialitate pentru întreg personalul instituţiei 

precum şi pentru personalul ce conduce/coordonează microstructuri;  

u) întocmeşte dosarele de pensie pentru limită de vârstă, invaliditate şi adeverinţe 

pentru pensie pentru personalul propriu; 

v) gestionează baze de date proprii cu informaţii specifice domeniului resurse umane; 

w) elaborează Planul de perfecţionare a pregătirii personalului instituţiei şi urmăreşte 

îndeplinirea acestuia; 

x) coordonează activitatea de apreciere/ evaluare a performanţelor profesionale pentru 

personalul militar şi civil 

(2.3.) În domeniul ORGANIZARE - MOBILIZARE 

a) în calitatea de unitate organ de mobilizare întocmeşte şi actualizează planul de 

mobilizare a unităţii pe baza concepţiei comandantului, în colaborare cu şefii de compartimente şi 

sub îndrumarea nemijlocită a locţiitorului comandantului; 

b) coordonează activităţile de actualizare a documentelor de mobilizare, pregăteşte şi 

coordonează antrenamentele şi exerciţiile de mobilizare la nivelul Academiei Navale "Mircea cel 

Bătrân" şi Divizionului 306 Nave Şcoală Instrucţie; 

c) stabileşte necesarul de rezervişti şi asigură completarea funcţiilor prin Centrul 

Militar Zonal Constanţa; 

d) participă la şedinţele comune de analiză cu Centrul Militar Zonal Constanţa 

organizate cu scopul asigurării resurselor umane şi materiale necesare completării unităţii;  

e) coordonează activitatea de actualizare a fişelor de evidenţă rezervişti, încadrarea 

acestora pe funcţii; 

f) întocmeşte proiectele statelor de organizare, fişe anexă cu propuneri de modificări la 

statele de organizare asigură consiliere de specialitate personalului care are drept de consultare a 

statelor de organizare; 

g) ţine evidenţa şi urmăreşte actualizarea statelor de organizare, întocmeşte fişe anexe 

la stat privind  diminuarea temporară a gradelor funcţiilor de s.g.p. 

h) ţine evidenţa şi urmăreşte modul de întrebuinţare a ştampilelor şi sigiliilor în 

Academia Navală "Mircea cel Bătrân" şi Divizionul 306 Nave Şcoală Instrucţie, asigură comisiei 



nominalizate documentele necesare inventarierii anuale, face propuneri de înlocuire a stampilelor 

uzare sau devenite atipice; 

i) asigură formularele tipizate şi consultanţă de specialitate personalului militar şi civil 

în procesul de elaborare a fişelor postului; 

j) propune locţiitorului comandantului şi şefilor de compartimente măsuri privind 

asistenţa psihomorală, socială şi religioasă a personalului din subordine, în condiţii de pace şi criză; 

k) redactează şi scrie zilnic ordinul de zi la nivelul Academiei Navale "Mircea cel 

Bătrân", verifică modul de redactare a acestuia la Divizionul 306 Nave Şcoală Instrucţie; 

l) întocmeşte situaţiile zilnice privind alocarea la norma de hrană a studenţilor şi a altor 

categorii de personal sosit în unitate; 

m) întocmeşte situaţiile de răspândiri ale cadrelor, studenţilor,  SGP prin aplicaţia 

informatică implementată la nivelul instituţiei;  

n) asigură completarea şi eliberarea ordinelor de serviciu, la plecarea în concediu de 

odihnă, permisii şi misiuni pentru personalul instituţiei şi pentru personalul detaşat la cursuri;  

o) asigură redactarea computerizată a documentelor de evidenţă specifice cadrelor 

militare şi militarilor angajaţi pe bază de contract 

p) gestionează din punct de vedere al evidenţei documentele din cadrul C.D.C. 

mobilizare precum şi arhiva constituită la nivelul compartimentului 

(2.4.) În domeniul ORDINE  ŞI DISCIPLINĂ MILITARĂ: 

a) culege şi analizează datele referitoare la disciplina militară, le înscrie în documentele 

de evidenţă ale cadrelor militare, s.g.p. şi personalului civil;  

b) organizează activitatea personalului din subordine, potrivit reglementărilor în 

vigoare.  

 

  



COMPARTIMENTUL FINANCIAR - CONTABIL 

 

Art. 21.  (1) Compartimentul financiar–contabilitate se subordonează nemijlocit 

comandantului unităţii militare şi răspunde de managementul financiar-contabil şi îndeplinirea 

sarcinilor financiar-contabile ce revin comandantului unităţii militare, în calitate de ordonator de 

credite. 

(2) Compartimentul financiar – contabilitate, are următoarele responsabilităţi: 

a) litere mici Desfăşoară activităţi financiar-contabile in conformitate cu reglementările 

legale in vigoare şi ordinele comandantului unităţii; 

b) asigura întocmirea documentelor de planificare financiara, in colaborare cu şefii de 

compartimente ; 

c) monitorizează derularea procedurilor de achiziţii publice; 

d) executa controlul financiar preventiv, urmăreşte încadrarea stricta in bugetul aprobat, 

utilizarea eficienta a creditelor bugetare şi a celor utilizate din veniturile proprii 

realizate, conform destinaţiei acestora ; 

e) organizează contabilitatea financiară şi cantitativ-valorica in cadrul unităţii, potrivit 

dispoziţiilor legale şi asigura înregistrarea la zi a evidentei acesteia;  

f) asigură  plata la termen a furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări funcţie de creditele 

solicitate şi limitele bugetare aprobate; 

g) asigură  plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului militar şi 

civil, inclusiv stabilirea şi virarea la destinaţie a obligaţiilor bugetare; 

h) organizează inventarierea elementelor de activ şi de pasiv ale patrimoniului aflat în 

administrare; 

i) angajează unitatea prin semnătură, alături de comandantul unităţii, in toate operaţiile 

patrimoniale, având obligaţia de a refuza, in condiţiile legii, pe acelea care contravin 

dispoziţiilor legale. 

(3) Personalul are următoarele responsabilităţi repartizate pe 2 microstructuri. 

Art. 22.  (1) Biroul financiar organizează, conduce şi desfăşoară activitate financiară, asigură 

plata la termen a drepturilor de personal aferente instituţiei, execută controlul intern în domeniul 

financiar, organizează şi îndrumă activităţile desfăşurate de către personalul din subordine. 

(2) Are următoarele responsabilităţi: 

a) asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a unităţii ; 

b) asigură plata integrala şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite militarilor şi salariaţilor 

civili; 

c) întocmeşte centralizatorul statelor pentru înregistrarea în contabilitate;  

d) calculează valoarea obligaţiilor către terţi sau bugetul de stat, ce derivă din asigurarea 

drepturilor de personal; 

e) întocmeşte declaraţiile anuale, fişele fiscale şi adeverinţe  cu veniturile realizate 

specifice salarizării pentru personalul unităţii ; 

f) efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi în conformitate cu prevederile legale; 

g) ţinerea evidenţei numerarului din conturile de disponibil pentru efectuarea plăţilor  

h) întocmirea documentelor bancare şi de trezorerie. 

Art. 23.  (1) Biroul contabilitate organizează, conduce şi desfăşoară activitate contabilă, 

asigură şi verifică întocmirea documentelor contabile, execută controlul intern în domeniul 

contabilitate, organizează şi îndrumă activităţile desfăşurate de către personalul din subordine. 

(2) Are următoarele responsabilităţi: 

a) asigura întocmirea şi înaintarea, la termenele stabilite, a dărilor de seama contabile; 



b) întreprinde masuri pentru păstrarea patrimoniului unităţii, recuperarea pagubelor şi altor 

debite ; 

c) organizează contabilitatea in cadrul unităţii şi asigura tinerea corecta şi la zi a 

contabilităţii ; 

d) asigură întocmirea şi înaintarea la organele de drept, la termenele stabilite, a bilanţului 

contabil şi a documentelor solicitate ; 

e) asigură ca întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative şi contabile 

precum şi gestionarea, folosirea şi evidenta formularelor cu regim special, sa se facă 

potrivit dispoziţiilor legale ; 

f) ţine corect şi la zi, cronologic şi sistematic, evidenta contabila sintetica şi analitică; 

g) asigură înregistrarea în contabilitate a amortizării activelor fixe corporale şi necorporale 

pe baza situaţiei privind calculul amortizării; 

h) organizează şi coordonează activitatea de evidenţiere cantitativ-valorică a bunurilor 

aparţinând patrimoniului unităţii cu încadrarea în specificul activităţii de învăţământ, 

precum şi analiza periodica a componentei soldurilor, a stocurilor cu mişcare lenta sau 

excedentare ; 

i) execută activităţi specifice privind întocmirea, circulaţia, îndosarierea şi arhivarea 

documentelor contabile ; 

j) asigură vărsarea la termen şi cuantumul stabilit a sumelor ce constituie venituri bugetare 

ori obligaţii către alte persoane fizice şi juridice ; 

k) întocmeşte situaţia execuţiei bugetare şi a restanţelor faţă de personal la articolele 

bugetare respective ; 

l) furnizează date pentru întocmirea situaţiilor privind monitorizarea cheltuielilor de 

personal şi a situaţiilor cuprinzând informaţiile privind ancheta asupra câştigurilor 

salariale ; 

m)  întocmeşte listele de inventariere cu ocazia inventarierilor, predării-primirii gestiunilor 

sau funcţiilor administrative, modificarea denumirii gestionarilor în evidenta analitică cu 

ocazia schimbării acestora; 

n) confruntarea datelor din evidenţa contabilă cu cele din evidenţa operativă; 

o) verifică modul de emitere şi completare a documentelor privind mişcarea bunurilor 

materiale (intrări-ieşiri); 

p) întocmeşte situaţiile centralizatoare privind intrările şi ieşirile de bunuri (note contabile) 

in vederea înregistrării in contabilitatea sintetică ; 

q) efectuează operaţiile de încasări şi plăţi in conformitate cu dispoziţiile legale. 

 

 

STRUCTURA  DE SECURITATE 

 

Art. 24.   (1) Pentru implementarea masurilor de protecţie a informaţiilor naţionale, NATO, UE si 

Echivalente clasificate, la nivelul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” funcţionează o structura 

de securitate, conform statelor de organizare, care se subordonează nemijlocit comandantului 

unităţii militare, iar pe linie de specialitate este coordonata de structura de securitate de la eşalonul 

superior. 

(2) Structura de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice pentru organizarea si 

administrarea securităţii: 

a) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate si, după 

aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia; 

b) avizează programele de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate de la eşaloanele 

subordonate nemijlocit si de la unităţile militare aflate in coordonare; 

c) întocmeşte planul anual specific de pregătire a personalului unităţii militare; 



d) întocmeşte planul anual specific de control pe linia securităţii, pe baza extrasului din 

planul unic de control primit de la eşalonul superior; 

e) întocmeşte si actualizează lista cu informaţiile clasificate deţinute de unitatea 

militara, pe niveluri de clasificare; 

f) răspunde de implementarea reglementarilor privind protecţia informaţiilor clasificate 

pe timpul îndeplinirii misiunilor in afara teritoriului statului roman; 

g) actualizează documentele de organizare si administrare a securităţii din unitatea 

militara; 

h) desfăşoară activitatea de pregătire specifica a personalului unităţii militare care are 

acces la informaţii clasificate si participa la cea a structurilor de securitate din 

unităţile militare subordonate; 

i) efectuează si, după caz, participa la controalele privind modul de aplicare a 

reglementarilor de securitate; 

j) întocmeşte semestrial „Sinteza activităţilor de control si a modului de aplicare si 

respectare a reglementarilor privind protecţia informaţiilor clasificate"; 

k) tine evidenta încălcărilor reglementarilor de securitate si a incidentelor de securitate 

din unitatea militara si de la structurile subordonate. 

 

(3) Structura de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice pentru protecţia 

personalului: 

a) îl consiliază pe comandantul/seful unităţii militare in activitatea de selecţionare a 

personalului in vederea verificării, avizării si autorizării acestuia pentru a avea acces 

la informaţii clasificate; 

b) iniţiază, la ordinul comandantului/sefului unităţii militare, procesul de eliberare, 

revalidare si retragere a documentelor de acces la informaţii clasificate; 

c) pune la dispoziţia personalului formularele tip corespunzătoare nivelului de acces si 

acorda asistenta de specialitate la completare; 

d) executa verificările privind personalul unităţii militare in vederea acordării 

autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de serviciu; 

e) instruieşte personalul autorizat, odată cu semnarea Angajamentului de 

confidenţialitate, pe timpul valabilităţii documentelor de acces la informaţii 

clasificate, precum si la încetarea raporturilor de munca; 

f) la ordinul comandantului/sefului unităţii militare, înaintează Direcţiei 

contrainformaţii si securitate militara aspectele ce pot constitui elemente de 

incompatibilitate  pentru accesul la informaţii clasificate, pentru personalul care a 

fost deja autorizat, in vederea reverificării persoanei si prevenirii scurgerii de 

informaţii clasificate; 

g) comunica Direcţiei contrainformaţii si securitate militara toate modificările survenite 

in formularele tip ale personalului, de la data autorizării, si solicită, după caz, 

revalidarea. 

(4) Structura de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice pentru protecţia 

fizica: 

a) prezintă comandantului/sefului unităţii militare propuneri privind masurile de 

protecţie fizica; 

b) verifica, inopinat sau pe baza planificării, viabilitatea masurilor de protecţie fizica a 

obiectivelor, sectoarelor, locurilor, echipamentelor, instalaţiilor si activităţilor in 

cadrul cărora sunt gestionate informaţii clasificate; 

c) participa la întocmirea planului de cooperare cu alte structuri cu responsabilităţi pe 

linia protecţiei fizice; 

d) controlează prin masuri procedurale accesul vizitatorilor, regimul accesului cu 

laptop-uri, memory-stick-uri, telefoane mobile si alte echipamente si dispozitive, cu 

facilitaţi de stocare/ transmitere a datelor; 

e) participa la întocmirea planului de paza si intervenţie. 



(5) Structura de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice pentru protecţia 

documentelor clasificate: 

a) coordonează si controlează activitatea CDC; 

b) verifica corectitudinea elaborării documentelor clasificate; 

c) avizează multiplicarea documentelor clasificate si difuzarea acestora;   

d) avizează distrugerea documentelor clasificate;   

e) coordonează si controlează activitatea CSMR; 

f) avizează predarea pentru consultare a documentelor clasificate strict secret de importanta 

deosebita/echivalente; 

g) avizează multiplicarea sau traducerea documentelor clasificate NATO, UE si Echivalente; 

h) h) cercetează orice încălcare a reglementarilor privind protecţia informaţiilor clasificate 

naţionale, NATO, UE si Echivalente; 

i) executa instruirea comisiilor de verificare a existentei documentelor clasificate, anual si 

ori de cate ori este nevoie; 

j) întocmeşte darea de seama cu rezultatul verificării anuale a existentei documentelor 

clasificate create in anul anterior şi o înaintează la structura de securitate a eşalonului superior. 

(6) Structura de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice pentru securitatea 

industriala: 

a) asigura şi răspunde de clasificarea corecta a contractelor de achiziţii publice; 

b) pune la dispoziţia structurii responsabile cu achiziţiile „chestionarul de securitate 

industriala", conform modelului din anexa nr. 25 la Standardele naţionale, in vederea transmiterii 

către operatorii economici selectaţi pentru participarea la procedura de atribuire a contractelor 

clasificate secret de serviciu; 

c) întocmeşte solicitarea către Direcţia contrainformaţii şi securitate militara pentru 

eliberarea avizului de securitate necesar operatorilor economici care participa la procedurile de 

atribuire a contractelor clasificate secret de serviciu; 

d) întocmeşte anexele de securitate ale contractelor clasificate; 

e) transmite operatorului economic formularele de baza-date personale si angajamentele de 

confidenţialitate, pentru autorizarea angajaţilor selecţionaţi pentru acces la informaţii clasificate; 

f) întocmeşte avizul necesar emiterii autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de serviciu, 

pentru angajaţii operatorului economic stabiliţi pentru a avea acces la aceste informaţii; 

g) întocmeşte cererile de permise de vizita in locuri protejate unde se vehiculează informaţii 

clasificate aferente contractelor; 

h) întocmeşte si actualizează evidenta operatorilor economici care sunt invitaţi şi participă la 

procedura de atribuire a contractelor clasificate, precum si a angajaţilor acestora care participa la 

aceasta activitate, în registre speciale; 

i) întocmeşte si actualizează evidenta documentelor de autorizare ale operatorilor economici 

si ale angajaţilor acestora pentru acces la informaţii clasificate eliberate de ORNISS si Ministerul 

Apărării Naţionale, în registre speciale; 

j) întocmeşte si actualizează evidenta contractelor clasificate încheiate de unitatea militara si 

structurile subordonate, in registre speciale. 

(7) Structura de securitate asigura implementarea si menţinerea cerinţelor privind 

protecția informaţiilor clasificate în sistemele informatice si de comunicatii. 

(8) Structura de securitate indeplineste urmatoarele atributii specifice pentru protecția 

informatiilor clasificate in activitatea de informare publica: 

a) verifica informatiile ce urmeaza sa fie tiparite, multiplicate, difuzate, transmise prin canale 

de comunicatii neprotejate (fax, telex, telefon, Internet, e-mail) si avizeaza transmiterea/difuzarea 

acestora in situatia in care nu contin informatii clasificate, conform prevederilor legale in vigoare; 

b) verifica in prealabil informatiile care sunt trimise/prezentate la activitatile cu participare 

internationala, organizate in tara sau in strainatate; 

c) consiliaza conducerea unitatii militare in probleme specifice acestei activitati. 

 



 

COMPARTIMENT DOCUMENTE CLASIFICATE 

 

Art. 25.   (1) Pentru evidenta, prelucrarea, procesarea, pastrarea, manipularea, multiplicarea, 

transmiterea, distrugerea si clasarea in mape/dosare a documentelor clasificate, se organizeaza un 

compartiment special, denumit Compartiment documente clasificate/CDC. 

(2) Compartimentul documente clasificate se subordoneaza nemijlocit 

comandantului si este coordonat şi controlat, pe linie de specialitate, de 

structura de securitate. 

(3) Compartimentul documente clasificate se organizeaza astfel incat activitatea cu 

documentele clasificate NATO, UE si Echivalente, cifru, operative si de mobilizare sa se efectueze 

separat fata de celelalte documente ale unitatii militare. 

(4)  La structurile de cifru si la conturile cripto se organizeaza CDC distincte. 

a)  Accesul in incaperile CDC dincolo de paravanul sau mijlocul de protectie echivalent este 

permis numai comandantului, loctiitorului/Şefului de stat major, personalului structurii de securitate 

si persoanelor cu atributii de control in domeniul protectiei documentelor clasificate. 

(5) Personalul   CDC,   inclusiv  eel  desemnat  potrivit  art.   166   alin.   (3),   are 

urmatoarele atributii principale: 

a) inregistreaza documentele primite sau intocmite de personalul unitatii militare şi le 

prezinta comandantilor, dupa care, pe baza rezolutiei inscrise pe ele, le preda, pe baza de semnatura, 

persoanelor carora le-au fost repartizate; 

b) inregistreaza, impacheteaza, sigileaza, completeaza documentele de expeditie si preda 

documentele destinate expedierii; 

c) distribuie documentele numai pe baza rezolutiei inscrise pe acestea, persoanei destinatare, 

daca aceasta se regaseste in tabelul cu personalul propriu care detine documente de acces la 

informatii clasificate, pe niveluri de clasificare, intocmit de structura de securitate; 

d) informeaza imediat conducerea unitatii militare in cazul in care nivelul de clasificare 

marcat pe document este mai mare decat nivelul documentului de acces la informatii clasificate 

detinut de persoana careia ii este destinat documentul; 

e) preda/primeste, pe baza de tichet, mapele tip cu documente aflate asupra personalului, 

stabilite prin reglementari interne ca nu pot fi pastrate in zone de securitate sau administrative, 

verifica integritatea sigiliilor si clarifica situatia mapelor care nu au fost inapoiate la terminarea 

programului; 

f) justifica in registrele de evidenta documentele clasate in mape/dosare; 

g) justifica in registrele de evidenta documentele distruse pe baza de proces-verbal de 

distrugere; 

h) participa la sedintele de pregatire şi la convocarile de specialitate organizate;  

i)  poate asigura primirea §i transmiterea documentelor nationale prin poşta 

electronica.  

Art. 26.  Indeplinirea temporara a atributiilor in cadrul CDC care are incadrata o singura functie, de 

catre un inlocuitor legal, se face astfel: 

a) primeşte pe baza de proces-verbal de predare-primire de la persoana titulara a 

functiei. documentele clasificate, literatura militara, registrele pentru evidenta 

documentelor strict necesare desfa§urarii activitatii pe timpul absentei din unitatea 

militara a acesteia; 

b) inlocuitorul prezinta comandantului/sefului unitatii militare procesul-verbal de 

predare-primire in vederea aprobarii §i il informeaza despre rezultatul finalizarii 

activitatii. 

(6) Cand personalul CDC este in imposibilitatea de predare a functiei in conditiile art. 

170/PIC 2013, comandantul unitatii numeste o comisie pentru predarea/primirea documentelor 

clasificate, a literaturii militare si a registrelor pentru evidenta documentelor, iar in situatia in care 



personalul CDC nu-şi poate relua atributiile timp de 6 luni, se preda şi depozitul cu documente 

clasificate şi neclasificate al unitatii. 

(7) La terminarea activitatii, comisia incheie un proces-verbal de predare-primire, care se 

semneaza de membrii comisiei, in calitate de predator, si de inlocuitorul legal mentionat la art. 

170/PIC 2013 si se aproba de comandantul/seful unitatii militare. 

(8) La predarea functiei, comandantul/seful unitatii militare numeste o comisie care 

asista la predarea-primirea documentelor clasificate, a literaturii militare si a arhivei unitatii militare. 

(9) Termenul pentru predarea-primirea functiilor, in care se include si inventarierea 

documentelor clasificate, a literaturii militare si a arhivei unitatii militare, este de pana la 30 de zile 

lucratoare si poate fi prelungit, pentru motive temeinic justificate, cu pana la 10 zile lucratoare. 

 

 

COMPARTIMENTELE SECRETARIAT RECTOR ŞI COMPARTIMENT RELAŢII 

PUBLICE 

 

Art. 27.  (1) Compartimentul secretariat rector şi compartimentul relaţii publice se 

subordonează nemijlocit comandantului unităţii militare şi răspunde de prezentarea activităţii 

armatei în mass-media şi prezintă zilnic, comandantului unităţii sinteza informativă. 

(2) Are următoarele responsabilităţi: 

a) organizează sistemul de difuzare a informaţiilor militare cu caracter public în mass-

media, asigură accesul mass-media la activităţile din unitate care permit difuzarea 

publică, pregăteşte informaţiile de presă şi alte activităţi de relaţii publice. 

b) asigură difuzarea informaţiilor cu caracter public către întregul personal, utilizând în 

acest scop surse oficiale. 

c) asigură condiţiile necesare pentru desfăşurarea vizitelor unor ziarişti sau corespondenţi 

de presă străini conform reglementărilor în vigoare. 

d) colaborează cu ofiţerii cu relaţii publice de la alte structuri militare pentru rezolvarea 

problemelor de specialitate. 

e) participă la activităţi de pregătire pe linie de protecţie a informaţiilor în scopul evitării 

situaţiilor de difuzare involuntară a unor informaţii interzise la publicare; colaborează cu 

ofiţerul cu protecţia şi siguranţa militară privind difuzarea anumitor date referitoare la 

armată. 

f) transmite măsurile curente ordonate de comandant pe timpul deplasării la şi de la diferite 

activităţi. 

g) ţine legătura cu persoanele de contact de la diferite activităţi la care participă 

comandantul pentru coordonarea momentelor  

h) monitorizează, la nevoie, ordinele, cerinţele, şi măsurile imediate ale comandantului 

i) asigură informarea oportună a comandantului cu privire la modul de îndeplinire a 

ordinelor primite. 

j) colaborează cu Biroul Cooperare Militară Internaţională din Statul Major al Forţelor 

Navale pentru buna desfăşurare a activităţilor de protocol la nivelul Academiei Navale. 

 

 

  



SERVICIUL MEDICAL 

 

Art. 28.  (1) Serviciul Medical se subordonează nemijlocit comandantului unităţii militare şi, 

prin dotare şi personal de specialitate, asigură starea de sănătate a studenţilor şi personalului unităţii. 

(2) Coordonarea serviciului medical din ANMB intră în responsabilitatea Directorului 

administrativ, pe linia asigurării logistice. 

Art. 29.  Serviciul Medical – asigurare medicală are următoarele responsabilităţi: 

a) organizează şi asigura asistenţa medicală curativă şi profilactică, aplică masurile 

sanitaro-antiepidemice in unitate; 

b) controlează aplicarea măsurilor de igienă prin supravegherea, control zilnic privind 

respectarea condiţiilor de igiena in spatiile de cazare, învăţământ şi alimentaţie din 

unitate şi grădiniţa; 

c) organizează asistenta medicală de urgentă a întregului personal al unităţii pe timpul 

programului, al şedinţelor de instrucţie şi practică, a tragerilor şi activităţilor sportive. 

d) asigură asistentă medicală, asigură realizarea investigaţiilor paraclinice şi recepte in 

vederea recuperării stării de sănătate a personalului înscris pe listele de pacienţi ale 

unităţii.  

e) organizează şi acordă asistentă medicală in infirmeria unităţii pentru studenţi, internarea 

in infirmerie sau in spital a cazurilor deosebite, asigură tratamentul şi investigaţiile 

paraclinice necesare recuperării stării de sănătate a acestora. 

f) organizează, împreună cu policlinica militară abilitată, examinarea medicală anuală a 

cadrelor militare; 

g) organizează activitatea medicală pe timpul marşurilor de instrucţie; se preocupă de 

aprovizionarea cu medicamente şi materiale sanitar – farmaceutice in cantităţi suficiente 

pentru buna desfăşurare a misiunilor; 

h) organizează întâlniri cu personalul unităţii şi studenţii ANMB în vederea evitării 

consumului neautorizat de băuturi alcoolice, produse / substanţe stupefiante şi 

medicamente cu efecte similare acestora, pentru instruirea şi conştientizarea acestora 

privind efectele negative ale acestor practici; 

i) aplica prevederile legale privind deontologia profesională. 

Art. 30.  Serviciul Medical – medicina dentară are următoarele responsabilităţi: 

a) organizează şi conduce serviciul stomatologic din unitate; 

b) asigura tratament stomatologic de urgenta şi curativ pentru studenţi, elevi şi personalul 

ANMB; 

c) asigura completarea necesarului de materiale de resort stomatologic prin demersuri in 

acest sens; 

d) respectă cu maxima rigoare normele de protecţie a muncii, dat fiind riscul de 

contaminare şi autocontaminare prin specificul muncii, care implica manevre 

sângerânde; 

e) exercita rol de control asupra corectitudinii efectuării actelor de evidenta contabila din 

sectorul stomatologic;  

f) desemnează personal care să facă parte din comisia de inventariere din compartimentul 

medical; 

g) respectarea regulilor sanitar-antiepidemice, in vederea menţinerii stării de sănătate a 

efectivelor; 

h) asigură executarea lucrărilor de protetica dentara conform comenzilor şi indicaţiilor date 

de medicul dentist şi normele legale; 

i) foloseşte judicios materialele şi aparatura din dotarea laboratorului de tehnica dentară; 

j) ţine evidenta materialelor de tehnica dentară. 

 

  



COMPARTIMENTUL SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, 

SUPRAVEGHERE TEHNICĂ ŞI AII 

 

Art. 31.  (1) Compartimentul securitate şi sănătate în muncă, supraveghere tehnică şi AII se 

subordonează nemijlocit comandantului unităţii militare şi răspunde de organizarea şi coordonarea 

activităţilor de securitate şi sănătate în muncă, supraveghere tehnică, protecţia mediului şi AII, prin 

aplicarea normativelor şi instrucţiunilor elaborate în acest sens. 

(2) Activitatea Compartimentului securitate şi sănătate în muncă, supraveghere tehnică 

şi AII este coordonată de Directorul administrativ. 

(3) Are următoarele competenţe: 

a) controlează toate locurile de muncă privind respectarea normelor de SSM, AÎI şi 

Protecţia Mediului; 

b) constată contravenţiile şi propune comandantului modul de aplicare a sancţiunilor 

contravenţionale persoanelor care se fac vinovate de încălcarea normelor de SSM, AÎI şi 

Protecţia Mediului. 

(4) Are următoarea responsabilităţi: 

a) organizează şi planifică instructajul lunar de securitate şi sănătate în muncă, 

supraveghere tehnică, protecţia mediului şi AII la facultăţi, DNSI, secţii şi ateliere şi 

execută instruirea studenţilor care pleacă în stagiu; 

b) propune numirea, îndrumă şi verifică activitatea responsabililor cu securitatea şi 

sănătatea în muncă, supravegherea tehnică, protecţia mediului şi AII nominalizaţi prin 

ordin de zi pe unitate, în diferite sectoare de activitate; 

c) stabileşte şi propune comandantului academiei (prin Directorul Administrativ) măsurile 

ce trebuie luate în unităţile şi formaţiunile controlate, pentru înlăturarea deficienţelor de 

îndeplinire şi raportare. În cazul în care nerespectarea normelor de securitate a muncii şi 

protecţia mediului prezintă pericol iminent pentru viaţa şi sănătatea personalului, 

dispune oprirea parţială a activităţii la locul de muncă sau instruire, întocmeşte proces 

verbal de control şi informează despre aceasta pe Directorul Administrativ; 

d) ţine legătura cu ofiţerul cu responsabil cu securitatea şi sănătatea în muncă, 

supraveghere tehnică, protecţia mediului şi AII din cadrul Statul Major al Forţelor 

Navale pentru rezolvarea problemelor pe această linie în Academia Navală “Mircea cel 

Bătrân”; 

e) urmăreşte îndeplinirea măsurilor ordonate de eşaloanele superioare privind remedierea 

deficienţelor constatate în activitatea de securitate şi sănătate în muncă, supraveghere 

tehnică, protecţia mediului şi AII ; 

f) întocmeşte planul cu activităţile de securitate şi sănătate în muncă, supraveghere tehnică, 

protecţia mediului şi AII în Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, îl supune aprobării 

Directorului Administrativ şi urmăreşte ducerea acestuia la îndeplinire; 

g) participă la cercetarea, sub aspectul cauzelor tehnice şi organizatorice, a accidentelor de 

muncă; 

h) studiază cauzele accidentelor de muncă în vederea generalizării celor mai bune metode 

de prevenire a lor; 

i) constată contravenţiile de la normele de securitate şi sănătate în muncă, supraveghere 

tehnică, protecţia mediului şi AII şi propune sancţiuni conform normelor legale; 

j) întocmeşte şi înaintează la Statul Major al Forţelor Navale, dacă sunt cazuri, situaţia 

statistică a accidentelor de muncă la termenele de înaintare a stării şi practicii 

disciplinare; 

k) stabileşte necesarul de fonduri şi materialele pentru asigurarea activităţilor de securitate 

şi sănătate în muncă, supraveghere tehnică, protecţia mediului şi AII  conform 

normativelor. 

l) conduce, coordonează şi monitorizează activităţile de securitate şi sănătate în muncă, 

supraveghere tehnică, protecţia mediului şi AII  executate de către responsabilii 

unităţilor din subordinea Academiei Navale “Mircea cel Bătrân”. 



CONSILIERUL JURIDIC 

 

Art. 32.  (1) Consilierul juridic se subordonează nemijlocit comandantului unităţii militare şi 

este autoritate învestită să reprezinte şi apere interesele ANMB în faţa instanţelor judecătoreşti şi a 

celor cu jurisdicţie specială. 

(2) Îşi îndeplineşte atribuţiile conform fişei postului. 

 

CONSILIERUL COMANDANTULUI PENTRU  

 

Art. 33.  (1) Consilierul comandantului se subordonează nemijlocit comandantului unităţii 

militare şi răspunde de cunoaşterea nevoilor şi intereselor maiştrilor militari, subofiţerilor şi 

gradaţilor şi soldaţilor profesionişti din ANMB şi DNSI şi a soluţionării problemelor acestor 

categorii de personal. 

(2) Este coordonat de Locţiitorul comandantului pentru probleme de stat major privind 

nivelul de instruire / perfecţionare profesională a maiştrilor militari şi subofiţerilor, corectitudinea şi 

obiectivitatea în formularea propunerilor de soluţionare a problemelor cu care se confruntă aceştia. 

(3) Îşi îndeplineşte atribuţiile conform fişei postului. 

 

 

ASISTENŢĂ PSIHOLOGICĂ 

 

Art. 34.  (1) Psihologul este consilier al comandantului instituţiei militare de învăţământ 

căruia i se subordonează în mod nemijlocit, iar profesional şi metodologic este coordonat şi 

îndrumat de către Compartimentul Asistenţă Psihologică şi Socială din cadrul SMFN şi de 

Locţiitorul comandantului pentru probleme de stat major al ANMB. 

(2) Psihologul este abilitat legal şi profesional să desfăşoare activitatea de cunoaştere, 

consiliere şi asistenţă psihologică în ANMB, DNSI şi unităţile arondate la ordinul şefului SMFN. 

(3) Rolul psihologului şcolar se concentrează pe activitatea de cunoaştere, orientare 

profesională şi asistenţă psiho –socio –pedagogică şi metodică a studenţilor conform Metodologiei 

elaborate de Secţia Psihologie Militară. 

(4) În vederea evitării consumului neautorizat de băuturi alcoolice, produse / substanţe 

stupefiante şi medicamente cu efecte similare acestora, organizează întâlniri cu personalul unităţii şi 

studenţii ANMB pentru instruirea şi conştientizarea acestora privind efectele negative ale acestor 

practici şi consiliază persoanele potenţial afectate. 

(5) Îşi îndeplineşte atribuţiile conform fişei postului. 

 

 

ASISTENŢĂ RELIGIOASĂ 

 

Art. 35.  (1) Preotul militar se subordonează nemijlocit comandantului unităţii şi este 

îndrumătorul religios şi spiritual în unitate, desfăşurându-şi activitatea pe baza unui program 

integrat în planul de activitate al unităţii, aprobat de comandant. 

(2) În executarea atribuţiilor sale, preotul are statut de consultant al comandantului 

unităţii în probleme de religie şi morală şi este coordonat de Locţiitorul comandantului pentru 

probleme de stat major. 

(3) Îşi îndeplineşte atribuţiile conform fişei postului. 

 

 



MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL 

 
SECŢIA MANAGEMENT EDUCAŢIONAL 

 

Art. 36.  (1) Secţia management educaţional se subordonează nemijlocit comandantului 

unităţii militare şi asigură: prognoza, planificarea, organizarea şi evidenţa activităţilor de 

învăţământ şi cercetare ştiinţifică, cadrul legal privitor la elaborarea, gestionarea şi implementarea 

planurilor de învăţământ în condiţiile asigurării calităţii proceselor, controlul respectării 

prevederilor legale în derularea programelor de studii, certificarea studiilor efectuate în Academia 

Navală. 

(2) Secţia constituită din Biroul învăţământ şi managementul calităţii şi Biroul tehnico 

administrativ cercetare ştiinţifică are următoarele responsabilităţi de bază: 

a) întocmeşte documente de conducere pe linia organizării, planificării şi evidenţei 

învăţământului şi cercetării ştiinţifice; 

b) elaborează şi eliberează acte conform legislaţiei în vigoare, inclusiv acte de studii; 

c) prezintă anual Senatului universitar un raport asupra eliberării actelor de studii; 

d) monitorizează realizarea normelor didactice şi de cercetare ştiinţifică, inclusiv a celor „la 

plata cu ora”; 

e) realizează întâlniri periodice şi consultări asupra curriculei universitare cu angajatorii şi 

implementează măsurile ce se impun în vederea ameliorării acesteia; 

f) organizează şi coordonează manifestările cu caracter ştiinţific şi sprijină facultăţile şi 

departamentele în efectuarea unor astfel de activităţi; 

g) elaborează  anual planul de cercetare ştiinţifică, pe bază propunerilor facultăţilor şi cu 

aprobarea Consiliului ştiinţific; 

h) asigură  relaţionarea ANMB cu MApN, MEN, CNCS, ANCS precum şi în afara 

acestora, cu alte instituţii similare pe plan naţional. 

i) ţine evidenţa pregătirii cadrelor didactice prin doctorat, a participărilor în comisii de 

doctorat şi alte comisii de expertiză, a premiilor şi medaliilor obţinute; 

j) anual organizează convocări de pregătire metodică şi de specialitate a cadrelor didactice;  

k) organizează activităţile ce ţin de asigurarea calităţii;  

l) elaborează anual raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei în ANMB şi 

formulează propuneri de îmbunătăţire acesteia; 

m) elaborează bilanţuri, analize, sinteze, rapoarte şi informări pe linie de învăţământ şi 

cercetare ştiinţifică; 

n) controlează, la ordin sau conform planului, respectarea activităţilor didactice planificate 

şi conţinutul documentelor de planificare şi conducere a învăţământului la nivel facultate 

şi  departament. 

o) organizează cadrul legal de desfăşurare a concursurilor de admitere şi sprijină facultăţile 

în derularea admiterii; 

p) organizează cadrul legal de desfăşurare a examenelor de licenţă şi disertaţie; 

q) aplică hotărârile Senatului universitar pe linie de învăţământ, cercetare ştiinţifică şi 

asigurare a calităţii; 

r) organizează cadrul legal de derulare a contractelor de cercetare ştiinţifică; 

s) ţine evidenţa derulării fazelor contractelor de cercetare ştiinţifică; 

t) întocmeşte anual contractele de cesiune exclusivă asupra proprietăţii intelectuale; 

u) asigură reprezentarea instituţională la diverse manifestări ştiinţifice, târguri şi expoziţii. 

 

(3) Şeful Secţiei management educaţional îndeplineşte şi atribuţiile de Secretar şef al 

Academiei Navale ”Mircea cel Bătrân” având responsabilităţi privind asigurarea, evidenţa, 

legalitatea înscrisurilor şi eliberarea actelor de studii. 

 

 



BIROUL PROGRAME ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 

 

Art. 37.  (1) Biroul Programe programe şi relaţii internaţionale al ANMB reprezintă o 

structură organizatorică destinată planificării, execuţiei, evaluării interne şi raportării activităţilor 

din cadrul programelor de educaţie şi instrucţie internaţionale ale Academiei Navale ”Mircea cel 

Bătrân”.  

(2) Structura se subordonează nemijlocit comandantului unităţii militare, care este 

reprezentantul legal al instituţiei pentru acţiunile cuprinse în programele educaţionale 

internaţionale.  

(3) Biroul Programe programe şi relaţii internaţionale coordonează activitatea 

facultăţilor, departamentelor şi a altor structuri ale ANMB în ceea ce priveşte programele 

educaţionale internaţionale. 

(4) Biroul Programe programe şi relaţii internaţionale răspunde de aplicarea strategiei 

ANMB în domeniul programelor educaţionale internaţionale. Conform principiilor fundamentale 

stabilite în Carta Universitară Extinsă ERASMUS şi în acordurile bilaterale în domeniul educaţiei şi 

formării, ANMB trebuie să asigure: 

a) acorduri inter-instituţionale semnate cu celelalte instituţii partenere la mobilităţi; 

b) gratuitatea cazării, înregistrării, examinării, accesului la laboratoare şi biblioteci pentru 

studenţii vizitatori; 

c) recunoaştere integrală a perioadei de studiu/practică în instituţii de învăţământ superior / 

întreprinderi, dacă aceasta s-a încheiat cu satisfacerea obiectivelor didactice; 

d) asigurarea celor mai bune condiţii pentru organizarea mobilităţilor de studenţi sau 

personal şi a plasamentelor de studenţi în întreprinderi economice; 

e) informarea la zi, uşor accesibilă şi transparentă în ceea ce priveşte planul de învăţământ; 

f) aplicarea Sistemului European de Transfer al Creditelor; 

g) tratament şi servicii universitare egale pentru studenţii implicaţi în program; 

h) integrarea studenţilor vizitatori în activităţile pe care ANMB le desfăşoară; 

i) notificarea şi informarea rapidă a instituţiilor partenere referitor la activitatea 

persoanelor care desfăşoară mobilităţi; 

j) facilitarea şi recunoaşterea activităţilor de predare; 

k) promovarea, diseminarea rezultatelor şi informarea externă a acţiunilor; 

l) respectarea obiectivelor nediscriminatorii stabilite în cadrul programului Longlife 

Learning Programme. 

 

 

CENTRUL PENTRU FORMARE CONTINUĂ A RESURSELOR UMANE 

 

Art. 38.  (1) Centrul Pentru Formare Continuă a Resurselor Umane (C.F.C.R.U.) se 

subordonează nemijlocit Locţiitorului comandantului pentru formarea continuă a resurselor umane 

şi răspunde de  organizarea  programelor  de  învăţământ  continuu,  destinat  persoanelor  din 

interiorul  şi din afara  comunităţii academice prin care se realizează formarea profesională sau 

transferul de tehnologie. Are ca scop dezvoltarea capacităţii Academiei Navale ,,Mircea cel Bătrân” 

de a colabora cu  firmele de crewing  şi instituţiile locale prin efectuarea cursurilor de siguranţă 

maritimă, în  particular  pentru a introduce  şi ameliora serviciile  de formare continuă, prin cursuri 

postuniversitare  şi transfer tehnologic oferite de instituţie.  

(2) C.F.C.R.U. este furnizor de formare profesională şi are următoarele competenţe: 

a) realizarea proceselor de educaţie permanentă, completează educaţia  de  bază, însumând 

activităţile  care au  ca scop dezvoltarea  cunoştinţelor, competenţelor  şi aptitudinilor, pe 

lângă formarea de abilităţi ce ţin de natura practică a meseriei de ofiţer de marină  de 

care studentul sau absolventul  are nevoie într-o  anumită situaţie din  viaţă,  în scopul de 

a-l ajuta sa-şi găsească locul cel mai potrivit în societatea în care trăieşte.  

b) dezvoltarea legăturilor dintre Academia Navală ,,Mircea cel Bătrân” şi beneficiari, în  

cadrul formarii  continue  a personalului; punerea în practica a activităţilor de formare şi 

de adaptare la nevoile şi evoluţia pieţii muncii.  



c) reactualizarea cunoştinţelor şi competenţelor profesionale.   

d) promovarea profesionala, permiţând cursanţilor obţinerea unei calificări superioare.  

e) formarea continuă a personalului didactic prin perfecţionarea pregătirii de specialitate şi 

a pregătirii metodice şi psihopedagogice.  

f) furnizarea de servicii de consultanţă şi de asistenţă de specialitate.  

(3) Are următoarele responsabilităţi: 

a) organizarea de cursuri facultative de siguranţă maritimă pentru studenţii de la secţia 

civilă;  

b) organizarea de cursuri postuniversitare de perfecţionare, pentru absolvenţii 

învăţământului superior de lungă şi de scurtă durată;  

c) organizarea de cursuri pentru formarea continuă a personalului: cadre didactice, cadre 

didactice auxiliare, cadre manageriale, administrative ori secretariat - informatizare;  

d) organizarea de cursuri de formare profesională continuă, sau de educaţie permanentă a 

adulţilor, prin perfecţionarea pregătirii profesionale şi dobândirea unor noi calificări 

profesionale;  

e) organizarea de conferinţe, colocvii, reuniuni de lucru, favorizând contactele între 

studenţi, universitari şi specialiştii din industrie, din ţară şi din străinătate;  

f) intermedierea programelor de colaborare, concretizate prin contracte de cercetare având 

ca obiectiv promovarea noilor tehnologii;  

g) realizarea de parteneriate, schimburi de experienţă între studenţi, cadre didactice, 

specialişti, personal administrativ şi alte universităţi şi instituţii din ţară şi străinătate, în 

scopul îmbunătăţirii competenţelor organizatorice, didactice, ştiinţifice ori manageriale 

şi participării la programe interne şi internaţionale;  

h) promovarea imaginii Academiei Navale ,,Mircea cel Bătrân” în ţară şi în străinătate;  

i) dobândirea unor competenţe profesionale prin: iniţiere, calificare, perfecţionare, 

specializare.  

 

 

CENTRUL PRINCIPAL DE ÎNVĂŢARE A LIMBILOR STRĂINE  

 

Art. 39.  (1) Centrul Principal de Limbi Străine se subordonează nemijlocit Şefului Centrului  

pentru formarea continuă a resurselor umane şi răspunde de transmiterea şi perfecţionarea 

cunoştinţelor şi aptitudinilor pentru cunoaşterea şi utilizarea  limbilor străine de către ofiţerii, 

subofiţerii şi personalul civil care participă la cursurile intensive de învăţare a limbilor străine. 

Centrul Principal de Limbi Străine coordonează activitatea centrelor secundare Brăila şi Mangalia. 

(2) Centrul Principal de Limbi Străine are următoarele competenţe: 

a) Formare şi perfecţionarea deprinderilor cursanţilor de utilizare a limbilor străine; 

b) Utilizarea judicioasă, completarea şi modernizarea bazei logistice a învăţământului de 

specialitate. 

(3) Centrul Principal de Limbi Străine are următoarele responsabilităţi: 

(3.1.) Formarea şi perfecţionarea deprinderilor de utilizare a limbilor străine: 

a) conduce activitatea de învăţământ de specialitate pe baza programelor; 

b) defalca obiectivele de învăţământ şi le nominalizează ; 

c) identifică necesităţile de învăţământ şi face propuneri către şeful Departamentului de 

Limbi Străine în vederea elaborării programelor de învăţământ; 

d) elaborează programele analitice; 

e) desfăşoară testarea aptitudinală şi atitudinală a cursanţilor în vederea stabilirii nivelurilor 

de înţelegere şi execuţie; 

f) verifică şi evaluează, conform cerinţelor metodologice, nivelul de pregătire a cursanţilor 

şi ţine evidenţa rezultatelor la învăţătură; 

g) organizează activităţile de pregătire suplimentară; 



h) discută şi optimizează programul de învăţământ şi programele analitice în cadrul 

comisiei didactice; 

i) analizează periodic performanţele obţinute de cursanţi; 

j) monitorizează parcurgerea programei analitice la fiecare grupa şi a modului în care se 

realizează evaluarea; 

k) stabileşte atribuţiile fiecărui membru al centrului şi al comisiei didactice; 

l) asigură încărcarea didactică echilibrat şi uniform pe baza normelor în vigoare; 

m) centralizează datele şi informaţiile de la testări şi examene finale într-o dare de seamă pe 

care o înaintează şefului de departament. 

 

(3.2.) Utilizarea judicioasă, completarea şi modernizarea bazei logistice a 

învăţământului de specialitate. 

a) identificarea necesităţilor şi modernizarea materialelor didactice a învăţământului de 

specialitate; 

b) întocmirea planului propriu privind modernizarea materialelor didactice necesare 

procesului de învăţare; 

c) monitorizarea activităţilor prevăzute în planul propriu şi introducerea corecţiilor 

necesare; 

d) redactarea reglementărilor de utilizare a bazei logistice a învăţământului de specialitate 

precum şi a măsurilor de protecţie a muncii şi afişarea lor; 

e) dezvoltarea şi modernizarea logisticii didactice; 

f) întocmirea unei dări de seamă anuale privind baza materială a centrului şi înaintarea ei 

către Direcţia Management Resurse Umane. 

 

 

DEPARTAMENTUL DE RESURSE ŞI ÎNVĂŢARE 

 

Art. 40.  Departamentul de Resurse şi Învăţare Constanţa face parte din CPÎLS Constanţa din 

cadrul Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” având ca scop principal menţinerea şi perfecţionarea 

deprinderilor lingvistice ale personalului militar şi civil din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. 

Art. 41.  In cadrul departamentului se pot organiza şi desfăşura următoarele tipuri de cursuri: 

a) Cursuri de reîmprospătare a cunoştinţelor de limbă engleză şi franceză formate dintr-un 

modul intensiv de pregătire prin realizarea contactului direct profesor-cursant 

b) Cursuri de terminologie de specialitate - forme de pregătire ale personalului didactic din 

instituţiile militare de învăţământ. 

Art. 42.  Pentru stabilirea programului de pregătire în Departamentul de Resurse şi Învăţare se 

ia în considerare punctajul testului de plasament (ex. ALCPT). Programele de pregătire 

corespunzătoare cursurilor de reîmprospătare a cunoştinţelor -3, 4, 4b- se desfăşoară cu personalul 

selecţionat să urmeze această formă de pregătire în funcţie de rezultatul testului de plasament şi au 

durata de 3 săptămâni în volum de 6 ore zilnic. 

Art. 43.  Documentele de conducere, organizare, planificare, desfăşurare şi evidenţă a 

învăţământului pentru formele de pregătire prevăzute se elaborează în funcţie de obiectivele 

stabilite pentru fiecare tip de curs în parte, conform prevederilor actelor normative în vigoare. 

Art. 44.  Pe lângă aceste tipuri de cursuri, cursanţii de la cursurile intensive de engleză şi 

franceză şi studenţii civili şi militari au de asemenea acces în centru. 

 

 

  



FACULTATEA INGINERIE MARINĂ  

 

Art. 45.  FIM organizează şi conduce activităţile de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, având 

în compunere departamentele: Inginerie marină şi armament naval, Inginerie electrică şi 

electronică navală şi Secretariatul facultăţii. 

Art. 46.  (1) Decanul reprezintă facultatea şi răspunde de managementul şi conducerea 

acesteia, având următoarele competenţe: 

a) organizarea, îndrumarea, coordonarea şi controlul întregii activităţi de învăţământ din 

facultate la pace şi în situaţie de criză; 

b) monitorizarea şi asigurarea respectării managementului calităţii în activităţile curente şi 

de perspectivă ale microstructurilor subordonate; 

c) desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică, didactice şi pedagogice, în cadrul 

departamentelor şi a centrelor de cercetare ştiinţifică.  

(2) Privind competenţele decanului, facultatea are următoarele responsabilităţi:  

a) coordonează elaborarea principalelor documente de planificare şi organizare a 

învăţământului militar având la bază Legea 288 privind organizarea studiilor 

universitare, HG 606 privind organizarea studiilor universitare în instituţiile militare 

de învăţământ superior din subordinea Ministerului Apărării, STCW’95 cu 

amendamentele ulterioare, cadrul naţional şi cadrul european al calificărilor şi 

Modelul absolventului; 

b) participă la managementul strategic al Academiei Navale în calitate de membru al 

Consiliului de administraţie; 

c) coordonează activităţile cu caracter organizatoric pentru pregătirea şi desfăşurarea 

examenelor (colocviilor) de absolvire (licenţă) şi concursurilor pentru ocuparea 

funcţiilor didactice şi admitere la doctorat; 

d) verifică şi evaluează forma şi conţinutul planurilor de învăţământ, avizează şi 

prezintă locţiitorului comandantului pentru învăţământ (prorectorului) programele 

analitice, planurile de pregătire a cadrelor şi alte documente de planificare şi 

organizare a învăţământului. 

e) propune înmatricularea şi exmatricularea studenţilor facultăţii, semnează registrele 

matricole, diplomele, certificatele şi atestatele;  

f) anulează rezultatele unui examen sau ale unei evaluări atunci când se dovedeşte că 

acestea au fost obţinute în mod fraudulos sau prin încălcarea prevederilor Codului de 

etică şi deontologie universitară şi dispune reorganizarea examenului;  

g) desemnează prodecanii după numirea sa de către Rector, în conformitate cu 

metodologia de alegeri;  

h) prezintă anual un raport Consiliului facultăţii privind starea facultăţii, asigurarea 

calităţii şi respectarea eticii universitare la nivelul facultăţii;  

i) conduce şedinţele Consiliului facultăţii şi aplică hotărârile Rectorului, Consiliului de 

administraţie şi Senatului universitar;  

j) propune spre aprobare Consiliului facultăţii structura, organizarea şi funcţionarea 

facultăţii;  

k) răspunde, împreună cu directorii de departament, de selecţia, angajarea, evaluarea 

periodică, formarea, motivarea şi încetarea relaţiilor contractuale de muncă ale 

personalului din facultate, în acord cu regulamentele interne ale Academiei Navale şi 

ordinele şi dispoziţiile emise de MApN;  

l) semnează protocoale de colaborare cu societăţi de shipping şi crewing pentru 

facilitarea accesului studenţilor la voiaje internaţionale; 

m) asigură derularea programelor PHARE şi ERASMUS în vederea plasării studenţilor 

pe piaţa muncii din Europa, încă din perioada studenţiei 

n) avizează fişa individuală a postului pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic;  



o) răspunde în faţa Senatului universitar pentru buna desfăşurare a concursurilor de 

ocupare a posturilor, în condiţiile respectării normelor de calitate, de etică 

universitară şi a legislaţiei în vigoare;  

p) semnează acordurile încheiate cu alte facultăţi, institute sau departamente.  

(3) Secretariatul asigură organizarea, planificarea, prognozarea şi ţinerea evidenţei 

procesului de învăţământ prin următoarele responsabilităţi:  

a) Ţine evidenţa studenţilor din FIM; 

b) Întocmeşte documentele de organizare, planificare, evidenţă învăţământ; 

c) Întocmeşte planificarea examenelor FIM în sesiuni; 

d) Centralizează şi înaintează componenţa comisiilor pentru susţinerea examenelor de 

diplomă; 

e) Ţine evidenţa rezultatelor obţinute de studenţii FIM la învăţătură şi a registrelor 

matricole cu situaţia şcolară anuală şi de absolvire a studenţilor; 

f) Eliberează situaţii şcolare studenţilor FIM la solicitarea acestora. 

(4) Departamentele:  

a) răspund în faţa rectorului ANMB, a Senatului ANMB, a Consiliului de administraţie, 

a decanului şi consiliului facultăţii proprii privind aplicarea în departament a 

deciziilor şi hotărârilor acestora;  

b) convoacă şi conduc şedinţele de departament; 

c) coordonează procesul instructiv-educativ şi de cercetare ştiinţifică din departament; 

d) organizează, conduce şi verifică instruirea specifică, pregătirea psihopedagogică şi 

metodică a personalului didactic şi activitatea de evaluare a învăţământului; 

e) colaborează la activităţile de definire a misiunii facultăţii, de elaborare a Planului 

strategic şi a Planurilor operaţionale anuale; 

f)  aplică hotărârile conducerii ANMB, ale facultăţii şi ale departamentului privind: 

i. oferta educaţională, elaborarea şi actualizarea planurilor de învăţământ şi a 

programelor analitice;  

ii. evaluarea periodică a specializărilor şi a centrelor de cercetare ştiinţifică;  

iii. asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ şi a cercetării ştiinţifice;  

g) aplică hotărârile legate de managementul strategic în privinţa resurselor umane, 

financiare, materiale şi de altă natură:  

i. stabileşte normele personalului didactic al departamentului; în situaţia în 

care norma  nu poate fi alcătuită numai cu activităţi didactice, face propuneri 

de completare cu activităţi de cercetare ştiinţifică, în vederea aprobării de 

către consiliul facultăţii; 

ii. propune scoaterea la concurs a posturilor vacante din statul de funcţii al 

departamentului;  

iii. propune comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor didactice, în vederea 

aprobării de consiliul facultăţii; 

iv. organizează desfăşurarea concursurilor pe posturi didactice în cadrul 

departamentului; 

v. organizează desfăşurarea procedurilor prevăzute de lege şi de Regulamentele 

ANMB pentru menţinerea în activitate a profesorilor universitari şi a 

conferenţiarilor universitari; 

vi. face propuneri de cadre didactice asociate;  

vii. urmăreşte activităţile profesionale zilnice ale personalului, respectarea 

orarelor pentru activităţile didactice precum şi realizarea normei didactice de 

către fiecare din membrii departamentului; 



viii. avizează Fişa individuală a postului pentru personalul departamentului;  

ix. organizează evaluarea personalului departamentului.  

 

h) organizează desfăşurarea procesului instructiv-educativ prin:  

i. avizarea programelor analitice şi a fişelor disciplinelor din statul de funcţii al 

departamentului;  

ii. analizarea unor discipline din departament;  

iii. desfăşurarea practicii;  

iv. analizarea rezultatelor obţinute de studenţi;  

i) colaborează la stabilirea planurilor de investiţii, reparaţii şi achiziţii;  

j) aplică măsurile de protecţia muncii, AII, gestiunea substanţelor periculoase şi 

protecţia mediului, precum şi de remediere a deficienţelor în aceste domenii;  

k) fac propuneri de sancţionare disciplinară a unor persoane din cadrul departamentului, 

pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, 

precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului 

învăţământului şi prestigiului instituţiei;  

l) îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite de biroul consiliului facultăţii, Consiliul 

facultăţii, Senatul ANMB şi Consiliului de administraţie. 

(5) Prin personalul didactic, FIM îndeplineşte următoarele responsabilităţi: 

a) desfăşoară activităţi didactice şi ştiinţifice pe baza normei didactice stabilite; 

b) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică; 

c) asigură îndeplinirea obiectivelor şi conduce şedinţe practice în cadrul activităţilor de 

instrucţie executate cu grupele de studenţi/cursanţi; 

d) acordă consultaţii studenţilor/cursanţilor; 

e) realizează evaluările curente şi finale ale nivelului de pregătire al studenţilor; 

f) coordonează teze de doctorat şi masterat; 

g) organizează şi desfăşoară cu studenţii activităţi extracurriculare; 

h) îndeplineşte sarcinile din planul editorial al departamentului; 

i) monitorizează realizarea obiectivelor instructiv-educative ale disciplinelor de 

învăţământ care vizează formarea luptătorului polivalent; 

j) aplică prevederile regulamentare referitoare la ordinea şi disciplina în armată precum 

şi pe cele ale codului deontologic profesional; 

k) organizează şi desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică la nivelul departamentului 

de pregătire militară generală/de specialitate; 

l) colaborează cu secţia învăţământ şi cu subunităţile de instrucţie şi asigurare 

învăţământ, pentru planificarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ şi 

organizarea activităţilor aplicative / de instrucţie; 

m) urmăreşte respectarea regulilor de siguranţă şi securitate în muncă, a mediului şi a 

proprietăţii private, pe timpul desfăşurării activităţilor practice în teren (trageri, 

marşuri etc.) 

n) participă la activităţi de modernizare a logisticii didactice; 

o) participă, în cadrul colectivelor numite, la elaborarea programelor de instrucţie 

pentru misiuni (P.I.M.) şi programelor de instrucţie individuală (P.I.I.), cât şi 

implementarea acestora în programele analitice. 

(6) În vederea evitării consumului neautorizat de băuturi alcoolice, produse / substanţe 

stupefiante şi medicamente cu efecte similare acestora, organizează întâlniri cu studenţii pentru 

instruirea şi conştientizarea acestora privind efectele negative ale acestor practici. În cazul depistării 



unor cazuri potenţiale va fi înştiinţat personalul specializat pentru adoptarea măsurilor specifice 

acestor speţe. 

 

 

FACULTATEA DE NAVIGAŢIE ŞI MANAGEMENT NAVAL 
 

Art. 47.  FNMN organizează şi conduce activităţile de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, 

având în compunere departamentele: Navigaţie şi transport maritim, Inginerie şi management naval 

şi portuar şi Secretariatul facultăţii. 

Art. 48.  (1) Decanul  reprezintă facultatea  şi răspunde de managementul şi conducerea 

acesteia, având următoarele competenţe: 

a) organizarea, îndrumarea, coordonarea şi controlul întregii activităţi de învăţământ din 

facultate la pace şi în situaţie de criză; 

b) monitorizarea şi asigurarea respectării managementului calităţii în activităţile curente şi 

de perspectivă ale microstructurilor subordonate; 

c) desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică, didactice şi pedagogice, în cadrul 

departamentelor şi a centrelor de cercetare ştiinţifică;  

(2) Prin prisma responsabilităţilor decanului, facultatea are următoarele responsabilităţi:  

a) coordonează elaborarea principalelor documente de planificare şi organizare a 

învăţământului având la bază STCW’95 cu amendamentele ulterioare, cadrul 

naţional şi cadrul european al calificărilor; 

b) coordonează activităţile cu caracter organizatoric pentru pregătirea şi desfăşurarea 

examenelor (colocviilor) de absolvire (licenţă) şi concursurilor pentru ocuparea 

funcţiilor didactice şi admitere la doctorat; 

c) verifică şi evaluează forma şi conţinutul planurilor de învăţământ, avizează şi 

prezintă locţiitorului comandantului pentru învăţământ (prorectorului) programele 

analitice, planurile de pregătire a cadrelor şi alte documente de planificare şi 

organizare a învăţământului. 

d) propune înmatricularea şi exmatricularea studenţilor facultăţii, semnează registrele 

matricole, diplomele, certificatele şi atestatele;  

e) anulează rezultatele unui examen sau ale unei evaluări atunci când se dovedeşte că 

acestea au fost obţinute în mod fraudulos sau prin încălcarea prevederilor Codului de 

etică şi deontologie universitară şi dispune reorganizarea examenului;  

f) desemnează prodecanii după numirea sa de către Rector, în conformitate cu 

metodologia de alegeri;  

g) prezintă anual un raport Consiliului facultăţii privind starea facultăţii, asigurarea 

calităţii şi respectarea eticii universitare la nivelul facultăţii;  

h) conduce şedinţele Consiliului facultăţii şi aplică hotărârile Rectorului, Consiliului de 

administraţie şi Senatului universitar;  

i) propune spre aprobare Consiliului facultăţii structura, organizarea şi funcţionarea 

facultăţii;  

j) răspunde, împreună cu directorii de departament, de selecţia, angajarea, evaluarea 

periodică, formarea, motivarea şi încetarea relaţiilor contractuale de muncă ale 

personalului din facultate, în acord cu regulamentele interne ale Academiei Navale şi 

ordinele şi dispoziţiile emise de MApN;  

k) avizează fişa individuală a postului pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic;  

l) răspunde în faţa Senatului universitar pentru buna desfăşurare a concursurilor de 

ocupare a posturilor, în condiţiile respectării normelor de calitate, de etică 

universitară şi a legislaţiei în vigoare;  

m) semnează acordurile încheiate cu alte facultăţi, institute sau departamente; 

n) semnează protocoale de colaborare cu societăţi de shipping şi crewing pentru 

facilitarea accesului studenţilor la voiaje internaţionale; 



o) derularea programelor PHARE şi ERASMUS în vederea plasării studenţilor pe piaţa 

muncii din Europa, încă din perioada studenţiei; 

p) pregătire postuniversitară de înalta ţinută prin intermediul studiilor de masterat; 

q) implicarea personalului didactic tânăr şi a masteranzilor în activitatea de cercetare. 

(3) Secretariatul asigură organizarea, planificarea, prognozarea şi ţinerea evidenţei 

procesului de învăţământ prin următoarele atribuţii:  

a) ţine evidenţa studenţilor din FNMN; 

b) întocmeşte documentele de organizare, planificare, evidenţă învăţământ; 

c) întocmeşte planificarea examenelor FNMN în sesiuni; 

d) centralizează şi înaintează componenţa comisiilor pentru susţinerea examenelor de 

diplomă; 

e) ţine evidenţa rezultatelor obţinute de studenţii FNMN la învăţătură şi a registrelor 

matricole cu situaţia şcolară anuală şi de absolvire a studenţilor; 

f) eliberează situaţii şcolare studenţilor FNMN la solicitarea acestora. 

(4) Departamentele:  

a) răspund în faţa rectorului ANMB, a Senatului ANMB, a Consiliului de administraţie, 

a decanului şi consiliului facultăţii proprii privind aplicarea în departament a 

deciziilor şi hotărârilor acestora;  

b) convoacă şi conduc şedinţele de departament; 

c) coordonează procesul instructiv-educativ şi de cercetare ştiinţifică din departament; 

d) organizează, conduce şi verifică instruirea specifică, pregătirea psihopedagogică şi 

metodică a personalului didactic şi activitatea de evaluare a învăţământului; 

e) colaborează la activităţile de definire a misiunii facultăţii, de elaborare a Planului 

strategic şi a Planurilor operaţionale anuale; 

f)  aplică hotărârile conducerii ANMB, ale facultăţii şi ale departamentului privind: 

i. oferta educaţională, elaborarea şi actualizarea planurilor de învăţământ şi a 

programelor analitice;  

ii. evaluarea periodică a specializărilor şi a centrelor de cercetare ştiinţifică;  

iii. asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ şi a cercetării ştiinţifice;  

g) aplică hotărârile legate de managementul strategic în privinţa resurselor umane, 

financiare, materiale şi de altă natură:  

i. stabilesc normele personalului didactic al departamentului; în situaţia în care 

norma  nu poate fi alcătuită numai cu activităţi didactice, face propuneri de 

completare cu activităţi de cercetare ştiinţifică, în vederea aprobării de către 

consiliul facultăţii; 

ii. propun scoaterea la concurs a posturilor vacante din statul de funcţii al 

departamentului;  

iii. propun comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor didactice, în vederea 

aprobării de consiliul facultăţii; 

iv. organizează desfăşurarea concursurilor pe posturi didactice în cadrul 

departamentului; 

v. organizează desfăşurarea procedurilor prevăzute de lege şi de Regulamentele 

ANMB pentru menţinerea în activitate a profesorilor universitari şi a 

conferenţiarilor universitari; 

vi. fac propuneri de cadre didactice asociate;  

vii. urmăresc activităţile profesionale zilnice ale personalului, respectarea 

orarelor pentru activităţile didactice precum şi realizarea normei didactice de 

către fiecare din membrii departamentului; 

viii. avizează Fişa individuală a postului pentru personalul departamentului;  

ix. organizează evaluarea personalului departamentului.  

h) organizează desfăşurarea procesului instructiv-educativ prin:  

i. avizarea programelor analitice şi a fişelor disciplinelor din statul de funcţii al 

departamentului;  



ii. analizarea unor discipline din departament;  

iii. desfăşurarea practicii;  

iv. analizarea rezultatelor obţinute de studenţi;  

i) colaborează la stabilirea planurilor de investiţii, reparaţii şi achiziţii;  

j) aplică măsurile de protecţia muncii, AII, gestiunea substanţelor periculoase şi protecţia 

mediului, precum şi de remediere a deficienţelor în aceste domenii;  

k) fac propuneri de sancţionare disciplinară a unor persoane din cadrul departamentului, 

pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, 

precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului 

învăţământului şi prestigiului instituţiei;  

l) îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite de biroul consiliului facultăţii, Consiliul facultăţii, 

Consiliul de administraţie şi Senatul ANMB . 

(5) Prin personalul didactic, FNMN îndeplineşte următoarele responsabilităţi: 

a) desfăşoară activităţi didactice şi ştiinţifice pe baza normei didactice stabilite; 

b) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică; 

c) acordă consultaţii studenţilor/cursanţilor; 

d) realizează evaluările curente şi finale ale nivelului de pregătire al studenţilor; 

e) coordonează teze de doctorat şi masterat; 

f) îndeplineşte sarcinile din planul editorial al departamentului; 

g) monitorizează realizarea obiectivelor instructiv-educative ale disciplinelor de 

învăţământ; 

h) participă la activităţi de modernizare a logisticii didactice. 

(6) În vederea evitării consumului neautorizat de băuturi alcoolice, produse / substanţe 

stupefiante şi medicamente cu efecte similare acestora, organizează întâlniri cu studenţii pentru 

instruirea şi conştientizarea acestora privind efectele negative ale acestor practici. În cazul depistării 

unor cazuri potenţiale va fi înştiinţat personalul specializat pentru adoptarea măsurilor specifice 

acestor speţe. 

 

 

 

CENTRUL DE TEHNOLOGII INFORMATICE 

 

Art. 49.  (1) Centrul de Tehnologii Informatice se subordonează nemijlocit Locţiitorului 

comandantului pentru învăţământ. 

(2) Sarcinile Centrului de Tehnologii Informatice sunt repartizate pe 2 ateliere: Atelierul 

informatică şi Atelierul reţele de calculatoare şi suport tehnic, având următoarele responsabilităţi: 

(2.1.) Pe linie de planificare: 

a) participă la realizarea măsurilor cuprinse în planurile întocmite pentru îndeplinirea 

prevederilor Concepţiei unitare de informatizare din armată, proiectelor directoare şi 

planului propriu de realizare  produse informatice  şi  asistenţă tehnică; 

b) elaborează  şi  prezintă  comandantului  academiei spre  aprobare, prin locţiitorul 

comandantului pentru învăţământ (prorector pentru învăţământ), planul anual de 

 realizare  a produselor  informatice şi asistenţă tehnică pentru întreţinerea, 

implementarea şi exploatarea produselor informatice, fundamentat pe bază  de  

norme; 

c) asigură  îndeplinirea ritmică şi integrală, pe  etape,  a planului de realizare a 

produselor informatice; 

d) asigură evidenţa capacităţilor de calcul la dispoziţie şi ia măsuri de utilizare optimă a 

acestora; 

e) asigură evidenţa şi gestiunea mediilor de stocare; 

f) asigură evidenţa SIC-urilor personale ale studenţilor şi personalului unităţii; 



g) asigură, prin cumul, îndeplinirea sarcinilor din domeniul INFOSEC relativ la SIC-

urile unităţii: administrare de securitate, de sistem/reţea, web şi baze de date; 

h) coordonează şi controlează activitatea pe linie ACT a unităţii subordonate, 

centralizează informaţiile primite de la unitatea subordonată şi le înaintează 

eşaloanelor superioare.  

(2.2.) Pe linie de realizare a produselor  informatice: 

a) participă la studiile privind structura sistemului  informaţional al academiei; 

b) iniţiază efectuarea de studii preliminare şi fundamentează  împreună cu beneficiarii  

teme de realizare a produselor  informatice privind învăţământul; 

c) face propuneri de  fundamentare  de norme şi metodologii pentru activitatea de 

 informatică  pe baza experienţei proprii; 

d) asigură îmbunătăţirea continuă a organizării şi normării  muncii,  precum  şi 

aplicarea de norme, la toate categoriile  de personal din subordine; 

e) asigură organizarea raţională a fluxului de prelucrare  a datelor în toate condiţiile şi 

regimurile de lucru; 

f) urmăreşte  şi asigură folosirea  în  proiectele  abordate  numai  a sistemelor de 

indicatori, nomenclatoare şi coduri  aprobate; 

g) desemnează personal care participă, împreună cu beneficiarii la definirea condiţiilor 

 de  realizare  şi exploatare  a lucrărilor de  informatică  (fluxul de culegere, 

prelucrare şi afişare a datelor, etc.); 

h) elaborează, testează şi validează  programe  şi pachete de programe pentru tipurile de 

echipamente  din  dotare, conform planului; 

i) organizează  şi realizează experimentarea  lucrărilor  de  informatică  elaborate  cu 

forţe  proprii; 

j) pregăteşte  temeinic documentaţia de exploatare şi întreţinere necesară, potrivit 

nevoilor utilizatorilor; 

k) acordă utilizatorilor sprijinul necesar, de  specialitate, în  exploatarea şi întreţinerea  

lucrărilor de informatică (încărcarea  şi  validarea  datelor introduse, obţinerea şi 

extragerea datelor necesare); 

l) propune, din timp, măsurile necesare  pregătirii   personalului din subordine; 

m) organizează şi îşi constituie biblioteca de programe; 

n) asigură informarea şi documentarea tehnico-ştiinţifică de profil în cadrul academiei; 

o) elaborează studii şi întocmeşte propuneri privind  organizarea, desfăşurarea sau 

îmbunătăţirea fluxurilor informaţionale; 

p) asigurarea platformei de dezvoltare şi derulare a invăţământului la distanţă; 

q) asigurarea mijloacelor necesare pentru promovarea instituţiei: site-uri (domeniu 

principal şi 5 subdomenii), cd-uri de prezentare a instituţiei, pliante, banner-e, 

diplome, afişe. 

(2.3.) Pe linie de exploatare şi întreţinere a produselor informatice: 

a) participă cu personal nominalizat la aplicaţii, exerciţii tactice şi convocări de 

specialitate, asistând informatic activitatea de luare a deciziilor; 

b) organizează raţional fluxul intern de întreţinere a datelor stocate în colecţiile de date 

existente la nivelul centrului, astfel: pregătirea,  stocarea, controlul, transmiterea şi 

prelucrarea  datelor  pentru  lucrările de informatică în exploatare pe bază de  grafic  

(periodicitate, termen, durată de prelucrare etc.); 

c) răspunde de întreţinerea şi actualizarea bazelor de date ale aplicaţiilor şi sistemelor 

informatice necesare conducerii la pace şi război; 

d) asigură şi mijloceşte transferul de date între utilizatorii reţelelor de calculatoare 

(locală, Internet, Intraman), a informaţiilor  primite  de  la  aceştia, în vederea 

prelucrării automate a acestora; 

e) organizează  şi  asigură, împreună  cu  utilizatorii,  un sistem sigur şi eficient de 

actualizare a datelor din sistem; 



f) iniţiază  măsurile necesare şi solicită  asigurarea cu resurse materiale, tehnice şi 

 financiare, potrivit reglementărilor în vigoare, în vederea  funcţionării la parametrii 

proiectaţi a lucrărilor de informatică; 

g) asigură permanenta cunoaştere a actelor normative ce  stau la  baza proiectelor 

lucrărilor informatice în exploatare  şi  întreprinde măsuri oportune de introducere a 

corecţiilor necesare în programe; 

h) urmăreşte creşterea eficienţei lucrărilor de  informatică în exploatare şi asigură 

dezvoltarea şi perfecţionarea acestora; 

i) stabileşte şi realizează măsurile ce se impun pentru nevirusarea şi devirusarea 

software-ului de bază şi aplicativ; 

j) face propuneri şi asigură condiţiile necesare de antrenare a utilizatorilor la folosirea 

curentă a lucrărilor de informatică  aflate în exploatare; 

k) acordă  asistenţă  tehnică şi  de  specialitate  cadrelor didactice şi studenţilor în 

scopul însuşirii modului de  învăţare  asistate de calculator; 

l) participă la pregătirea şi perfecţionarea cadrelor, atât a celor proprii, cât şi a celorlalte 

cadre ale unităţii; 

m) organizează şi adoptă măsuri pentru securitatea informaţiilor şi protecţia colecţiilor 

de date stocate la nivelul reţelelor de calculatoare (locală, Internet, Intraman), 

împreună cu AOSSIC; 

(2.4.) Pe linie de asigurare tehnico-materială: 

a) fundamentează  şi  prezintă propuneri  la  ordin,  pentru dotarea cu mijloacele de 

prelucrare automată a datelor,  potrivit  normelor de înzestrare; 

b) ia măsuri de asigurare a instalării şi dării în exploatare a tehnicii electronice  de  

calcul, echipamentelor anexe şi auxiliare, repartizate ca dotare;   

c) asigură predarea - primirea, cu forme legale a mijloacelor tehnice din  dotare de către 

personalul din subordine, după ce s-a  efectuat pregătirea  necesară  privind 

 cunoaşterea, exploatarea  şi  întreţinerea corectă a acestora; 

d) organizează şi urmăreşte utilizarea integrală a  capacităţilor  de  calcul din  dotare în 

conformitate cu cantitatea şi calitatea acesteia; 

e) asigură exploatarea corectă a tehnicii din dotare de către  personalul prevăzut în 

statul de organizare, precum şi  respectarea de către acesta a instrucţiunilor de 

mânuire, de păstrare  şi  întreţinere; 

f) ţine evidenţa strictă a utilizării şi încărcării echipamentelor de calcul; 

g) fundamentează şi prezintă cereri, la termenele  stabilite,  pentru asigurarea cu 

mijloace tehnice şi cu materiale de  exploatare şi întreţinere (unităţi magnetice de 

stocare, hârtie  imprimantă, tonere şi cartuşe imprimantă  etc.), potrivit normelor şi 

metodologiei în vigoare; 

h) asigură folosirea raţională a mijloacelor tehnice, energiei  şi  materialelor  de 

exploatare  şi întreţinere,  urmărind  creşterea  eficienţei,  reducerea  consumurilor şi 

economia  de  resurse de toate categoriile; 

i) ia măsuri de protecţie a echipamentelor şi suporturilor de informaţii  împotriva 

acţiunii factorilor externi (câmpuri  electromagnetice,  şocuri mecanice, climă etc.) 

asigurând  condiţii  normale de exploatare şi păstrare a acestora; 

j) organizează şi execută lucrările de întreţinere şi reparaţii prevăzute în actele 

normative în vigoare în vederea  asigurării  unei permanente stări operaţionale a 

mijloacelor  tehnice din dotare; 

k) desemnează personal care să participe, la ordin, la elaborarea de norme şi 

metodologii  pentru  întreţinerea şi repararea tehnicii de calcul din  dotare, alta decât 

cea specific militară; 

l) elaborează şi prezintă prin organul de înzestrare,  potrivit metodologiei, cereri de 

asigurare cu piese de schimb şi componente funcţionale pentru tehnica de calcul din 

dotare; 



m) execută cu personalul tehnic propriu,  potrivit normelor specifice diferitelor 

echipamente, întreţinerea zilnică,  participă la realizarea întreţinerilor periodice 

precum şi la  activitatea  de depistare şi înlăturare a defecţiunilor alături de  cei  de la 

 unităţile de service. În caz  de necesitate,  personalul tehnic propriu, atestat, poate 

executa anumite categorii de reparaţii; 

n) elaborează propuneri de contracte de întreţinere, la cerere; 

o) face propuneri, la ordin, privind introducerea în plan  a lucrărilor de investiţii; 

p) întocmeşte nota de fundamentare a investiţiilor şi  participă la avizare pe faze a 

proiectelor de execuţie; 

q) urmăreşte activitatea de investiţii şi inovaţii de profil,  propunând  măsuri  de 

experimentare şi aplicare în practică a lucrărilor acceptate. 

 

 

LOGISTICA DIDACTICĂ 
 

EDITURA  
 

Art. 50.  (1)  Editura Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" este o formaţiune de logistică didactică 

universitară, care sprijină activitatea de învăţământ şi cercetare ştiinţifică a instituţiei. Este 

compartiment în subordinea directă a locţiitorului comandantului pentru învăţământ. 

(2) Editura are următoarele responsabilităţi: 

a) sprijină activitatea de învăţământ şi cercetare ştiinţifică precum şi celelalte activităţi 

ale subunităţilor funcţionale, secţiilor, birourilor şi compartimentelor din academie 

prin editarea materialelor solicitate; 

b) solicită prin procedurile legale în vigoare acordarea de către Centrul Naţional ISBN 

de pe lângă Biblioteca Naţională a României a codurilor ISBN 

c) transmite instituţiilor beneficiare de depozit legal  numărul de exemplare din 

publicaţiile care se supun reglementărilor Legii 111/21.11.1995 şi 

O.G.17/10.06.1996; 

d) întocmeşte note cu indicatorii şi calculele de fundamentare a tirajului atunci când 

acest lucru este necesar (oportunităţi pentru termenele de introducere a lucrărilor în 

procesul de editare) în colaborare cu personalul cu responsabilităţi de resort din 

Secţia învăţământ; 

e) completează şi trimite formularele de aplicaţie pentru recunoaşterea (acreditarea) 

periodică de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul 

Superior; 

f) acordă (prin Colegiul Editorial) numărul internaţional standardizat al cărţii (ISBN) 

g) asigură calificarea, perfecţionarea şi reciclarea personalului de specialitate, funcţie de 

necesităţi şi disponibilităţi, prin forme calificate puse la dispoziţie de compartimentul 

de management resurse umane. 

h) la ordinul conducerii Academiei, împreună cu compartimentele desemnate sau la 

nivel individual de compartiment, organizează şi participă cu stand propriu la 

târgurile şi saloanele de carte precum şi la târgurile de oferte educaţionale; 

i) prezintă propuneri şi după aprobarea conducerii Academiei Navale, întreţine şi 

dezvoltă relaţii cu instituţii, organizaţii şi personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi culturale 

din ţară şi din străinătate (cu respectarea prevederilor legale în vigoare), în scopul 

schimbului de experienţă pentru editarea de publicaţii de înaltă ţinută ştiinţifică şi/sau 

cultural-educativă; 



j) promovează imaginea academiei şi participă la activităţile cultural-educative la care i 

se solicită prezenţa; 

k) asigură consultanţa de specialitate pentru încheierea înţelegerilor, convenţiilor, 

protocoalelor, sau contractelor cu organisme, organizaţii, asociaţii profesionale şi 

autori persoane fizice pentru activităţi specifice, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare; 

l) centralizează, sistematizează şi întocmeşte „Planul intern de editare”  

m) execută, pe baza aprobărilor conducerii academiei, în baza contractelor încheiate de 

aceasta, comenzile din afara academiei, urmărind ca beneficiarii să asigure în 

termenele şi condiţiile prevăzute, tot ceea ce este necesar pentru finalizarea 

lucrărilor; 

n) împreună cu biroul secretariat şi relaţii publice colaborează pentru  mediatizarea 

autorilor şi lucrărilor publicate  executând în limita posibilităţilor tehnice la 

dispoziţie redactarea de materiale editoriale, participând, atunci când este cazul, prin 

personal desemnat la organizarea de expoziţii şi lansări de carte. 

 

 

BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ 

 

Art. 51.  (1) Biblioteca Universitară „Comandor Eugeniu Botez” este o structură cultural-

ştiinţifică universitară, de tip enciclopedic, care participă la procesul instructiv-educativ, de 

cercetare şi perfecţionare, la cunoaşterea valorilor culturii şi ştiinţei naţionale şi universale prin 

acţiuni specifice din domeniul bibliologiei şi ştiinţei informării. 

(2) Biblioteca este compartiment în subordinea directă a locţiitorului comandantului 

pentru învăţământ şi  are ca obiectiv general asigurarea unei game complexe de servicii moderne 

care asigură comunităţii academice organizarea, prelucrarea, dezvoltarea, diseminarea şi 

conservarea colecţiilor de cărţi, publicaţii, alte documente specifice, informaţii şi baze de date. 

(3) Biblioteca universitară are următoarele responsabilităţi: 

a) participa la activitatea didactica, cultural-educativa, de cercetare ştiinţifică şi de 

perfecţionare din academie, asigurând informarea documentară a utilizatorilor; 

b) întreţine şi dezvoltă relaţii cu biblioteci, instituţii, organizaţii şi personalităţi din ţară 

şi din străinătate, în scopul intensificării circulaţiei informaţiilor şi documentelor; 

c) acordă sprijin metodologic la cerere bibliotecilor de învăţământ preuniversitar din 

Constanta.  

d) înzestrează alte biblioteci din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale cu publicaţii 

din fondurile proprii, în funcţie de posibilităţi şi în conformitate cu legislaţia în 

vigoare; 

e) organizează consfătuiri, schimburi de experienţă, sesiuni şi simpozioane pe teme de 

biblioteconomie şi informare documentară, participă la manifestările de specialitate 

organizate pe plan naţional şi internaţional, colaborează cu organizaţiile profesionale 

ale bibliotecilor din învăţământ şi din alte reţele; 

f) încheie înţelegeri, convenţii, contracte cu organisme interne şi internaţionale pentru 

activităţi specifice; 

g) achiziţionează publicaţii şi alte documente din ţară şi din străinătate; 

h) colecţionează lucrările cadrelor didactice şi cercetătorilor, tezele de doctorat, proiecte 

de cercetare etc.; 

i) realizează schimburi de publicaţii şi alte documente cu instituţii, organizaţii şi 

personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi culturale din ţară şi din străinătate; 

j) organizează păstrarea, folosirea şi prelucrarea tuturor categoriilor de documente din 

colecţiile proprii; 



k) verifică şi elimină periodic documentele perimate din punct de vedere fizic sau 

ştiinţific, conform prevederilor legale în vigoare; 

l) asigura condiţiile necesare pentru consultarea de către toate categoriile de utilizatori 

a documentelor, in sălile de lectură şi prin împrumutul la domiciliu; 

m) efectuează împrumut interbibliotecar intern şi internaţional de documente; 

n) asigură informarea utilizatorilor prin baze de date, elaborarea şi editarea de 

instrumente de informare, in funcţie de cerinţele procesului instructiv-educativ şi de 

cercetare din academie; 

o) colaborează la lucrări bibliografice şi de informare documentară editate pe plan local, 

naţional şi internaţional; 

p) întreprinde acţiuni privind informatizarea activităţilor din bibliotecă, participă la 

reţele şi sisteme informatizate din ţară şi din străinătate. 

 

 

 

STATUL  MAJOR 

 

BIROUL  STAT  MAJOR 

 

Art. 52.  (1) Biroul Stat Major se subordonează nemijlocit Locţiitorului comandantului pentru 

probleme de stat major  şi răspunde de organizarea, planificarea, conducerea  şi ţinerea evidenţei 

procesului de pregătire pentru luptă din Academia Navală “Mircea cel Bătrân ”şi Divizionul 306 

Nave Şcoală Instrucţie. 

(2) Prin răspunderea şefului, Biroul Stat Major are următoarele responsabilităţi: 

(2.1.) În domeniul  INSTRUCŢIEI: 

a) conduce, organizează şi îndrumă activităţile de elaborare a documentelor de bază pentru 

pregătirea şi desfăşurarea instrucţiei în Academia Navală “Mircea cel Bătrân”; 

b) participă la elaborarea regulamentelor, ordinelor, instrucţiunilor dispoziţiunilor şi 

precizărilor specifice procesului de instrucţie în Forţele Navale. 

c) analizează, evaluează şi prezintă propuneri asupra conţinutului rapoartelor, proiectelor 

de instrucţiuni, dispoziţiuni, precizări şi ordine care se înaintează spre aprobare şefilor 

sau eşaloanelor superioare şi care tratează în conţinutul lor probleme din domeniul de 

responsabilitate al postului. 

d) evaluează şi avizează lucrările elaborate în cadrul biroului; 

e) prezintă spre avizare la SMFN, Planul cu principalele activităţi ale ANMB ; 

f) coordonează şi verifică instrucţia de comandament, organizează şi conduce instrucţia 

individuală şi instrucţia colectivă a personalului din comandamentul unităţii  

g) elaborează documente de concepţie (proiecte, analize, sinteze) din domeniul de 

responsabilitate al postului. Întocmeşte documentele necesare desfăşurării exerciţiilor de 

comandament pe hartă, exerciţiilor de stat major şi rezolvărilor de situaţii tactice. 

h) urmăreşte îndeplinirea planului instrucţiei/cu principalele activităţi al unităţii, a 

rezultatelor obţinute, analizează periodic procesul de instrucţie şi face propuneri pentru 

îmbunătăţirea lui; ordonează lucrul cu documentele TOPO şi le gestionează pe cele de la 

stoc . 

i) verifică actualizarea bazei de date pe linia evidenţei specialiştilor de clasa, organizează 

desfăşurarea susţinerii examenului de specialist clasa a II-a şi a III-a în ANMB şi DNSI  

şi înaintează la Statul Major al Forţelor Navale  situaţia cu specialiştii de clasă; 

j) elaborează documentele operative necesare ridicării capacităţii operaţionale şi asigurarea 

capacităţii de reacţie imediată a unităţii; 



k) întocmeşte planul de antrenare al unităţii în vederea pregătirii pentru ridicarea capacităţii 

operaţionale şi asigurarea capacităţii de reacţie imediată; 

(2.2.) În domeniul  ORDINE  ŞI DISCIPLINĂ MILITARĂ: 

a) coordonează planificarea serviciilor de permanenţă pe unitate; 

b) verifică modul de executare a serviciul de permanentă pe unitate; 

c) întocmeşte planurile speciale pentru sărbători legale, înaintează spre aprobare planurile 

ceremonialelor militare; 

d) conduce activitatea de poliţie militară şi  paza unităţii. 

(3) Personalul care încadrează Biroul Stat Major execută activităţi de elaborare a 

planului cu principalele activităţi şi a documentelor de bază pentru pregătirea şi desfăşurarea 

instrucţiei în Academia Navală “Mircea cel Bătrân” la  termenele  stabilite, execută sarcinile zilnice 

şi de perspectivă ale biroului, îndeplineşte ordinele şi deciziilor şefilor ierarhici.  

(4) Asigură îndeplinirea misiunilor biroului, prin următoarele atribuţii: 

(4.1.) În domeniul  INSTRUCŢIE: 

a) conduce activitatea de elaborare în colaborare cu celelalte compartimente a Planului cu 

principalele activităţi al Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” ; 

b) actualizează Planul cu principalele activităţi şi ţine evidenţa executării acestora ; 

c) organizează şi conduce procesul de concepere şi elaborare a Ordinului comandantului 

privind instrucţia personalului Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” în fiecare an de 

învăţământ, supune spre avizare proiectul cu precizările, locţiitorului comandantului  pe 

probleme de stat major; 

d) în colaborare cu celelalte compartimente, elaborează Autoevaluarea stării structurii 

Academiei Navale “Mircea cel Bătrân”; 

e) concepe şi elaborează documentele exerciţiilor de rezolvare a unor situaţii tactice pe 

hartă, precum şi pe cele ale exerciţiilor tactice de comandament pe hartă ; 

f) organizează convocările de instruire metodică a comandanţilor de subunităţi, precum şi a 

personalului care execută serviciul de permanenţă în unitate ; 

g) verifică şi coordonează modul de întocmire şi punere în aplicare a documentelor 

operative şi a Planului instrucţiei Divizionului Nave Şcoală Instrucţie; 

h) organizează şi conduce susţinerea examenelor de specialişti clasa a III-a şi a II-a 

conform ordinelor şi dispoziţiunilor în vigoare; 

i) organizează şi planifică executarea şedinţelor de tragere cu armamentul de infanterie de 

către întreg personalul militar al  Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”; 

j) planifică executarea antrenamentelor specifice categoriilor de instrucţie; 

k) planifică şi elaborează împreună cu secţia învăţământ planurile privind desfăşurarea 

procesului de instrucţie a studenţilor din anul I de studii în cadrul Instrucţiei Militare de 

Bază. 

(4.2.) În domeniul  STAREA  OPERAŢIONALĂ: 

a) elaborează documentele operative necesare ridicării capacităţii operaţionale a unităţii; 

b) elaborează documentele operative privind intervenţia cu forţe şi tehnică la obiectivele 

stabilite de către eşalonul superior; 

c) elaborează documentele operative pentru trecerea unităţii la îndeplinirea unei misiuni 

prin alertă ; 

d) întocmeşte planul de antrenament în vederea ieşirii unităţii la îndeplinirea unei misiuni 

de luptă ; 

e) organizează şi prezintă spre aprobare Locţiitorului Comandantului pe probleme de stat 

major al Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” statul de încadrare a Punctului de 

comandă  al ANMB; 



f) întocmeşte (actualizează) Planul de evacuare a personalului, armamentului, muniţiei, 

tehnicii, documentelor şi bunurilor materiale; 

g) întocmeşte (actualizează) Planul de pază şi intervenţie a cazărmii, în cooperare cu 

factorii de răspundere din celelalte unităţi de pe platformă şi comandantul garnizoanei 

Constanţa; 

h) conduce procesul de elaborare (actualizare) a documentelor personalului din serviciul de 

permanenţă şi pază; 

i) organizează şi controlează executarea serviciului de permanenţă în unitate; 

j) coordonează activitatea de antrenament a subunităţii de intervenţie, pentru aplicarea 

variantelor cuprinse în Planul de pază şi intervenţie a cazărmii ; 

k) organizează şi conduce activitatea de selecţionare a personalului pentru executarea 

serviciului de permanenţă în unitate şi convocarea lunară  de pregătire. 

 

BATALIONUL DE STUDENŢI 

 

Art. 53.  (1) Batalionul de Studenţi se subordonează nemijlocit Locţiitorului comandantului 

pentru probleme de stat major şi are următoarele responsabilităţi: 

(2.1.) În domeniul  ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 

a) Crearea condiţiilor pentru atingerea nivelurilor de competenţă pe linie de specialitate, 

pregătire lingvistică, comunicaţii şi informatică, stabilite prin ariile curriculare; 

b) Monitorizarea activităţilor studenţilor pentru asigurarea unei prezenţe maxime la 

cursuri în vederea îmbunătăţirii procesului de învăţământ; 

c) Crearea condiţiilor pentru obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune la disciplinele 

prevăzute în ariile curriculare; 

d) Selecţionarea şi participarea cu un număr cât mai mare de studenţi la concursurile 

naţionale pe discipline repezentative; 

e) Selecţionarea şi cooptarea (implicarea) studenţilor în activitatea de cercetare, 

dezvoltare, inovare (A.C.D.I.); 

f) Selecţionarea şi participarea studenţilor la sesiunile de comunicări ştiinţifice 

organizate în cadrul academiilor de forţe (A.T.M.-Bucureşti, A.F.T.- Sibiu, A.F.A.- 

Braşov); 

g) Selecţionarea şi participarea studenţilor la cercurile ştiinţifice organizate şi cu 

universităţile civile, cu tematică din domeniile studiate; 

h) Dezvoltarea educaţiei civice şi militare permanente a studenţilor; 

i) îmbunătăţirea performanţelor în activitatea cu studenţii şi definirea unei noi filozofii 

a învăţării;  

(2.2.) În domeniul  ÎNSTRUCŢIE: 

a) Formarea şi dezvoltarea deprinderilor necesare exercitării autorităţii functionale în 

cadrul proiecţiei  funcţiilor încadrate în Forţele Navale (comunicare, comandă, 

instruire, educare); 

b) Formarea si dezvoltarea la studenţi a deprinderilor de luptători cu o foarte bună 

rezistenţă fizică şi psihică, apţi să-şi desfaşoare activitatea în condiţii de stres şi efort 

fizic prelungit; 

c) Formarea de specialişti şi de lideri militari de organizaţii militare, cu potenţial ridicat 

în îndeplinirea funcţiilor pe care le vor încadra; 

d) Creşterea continuă a nivelului de ordine şi displină militară; 

e) Ieşirea efectivelor, precum şi scoaterea armamentului şi materialelor în timpul stabilit 

la darea semnalelor de ALERTĂ, ALERTĂ DE INSTRUCŢIE; 

f) Menţinerea la un nivel ridicat a stării moralului efectivelor subunităţilor componente 

a batalionului; 



g) Conducerea şedinţele de tragere cu armamentul de infanterie cu subunităţile de 

studenţi. 

h) Întocmirea documentelor de organizare şi conducere a instrucţiei la nivelul 

batalionului (proiecte didactice, planuri conspect, planuri de desfăşurare). 

i) Organizarea şi executarea exerciţiilor demonstrative şi revistelor de front; 

j) Pregătirea studenţilor pentru executarea serviciului interior; 

k) Ţinerea evidenţei rezultatelor obţinute la instrucţie şi învăţământ. 

(2.3.) În domeniul  ORDINE  ŞI DISCIPLINĂ MILITARĂ: 

a) Asigurea şi controlul desfăşurării activităţilor conform programului orar al unităţii; 

b) Executarea analizei privind ordinea şi disciplina în batalion; 

c) Verificarea stării bunurilor şi a tehnicii batalionului şi măsuri pentru întreţinerea şi 

menţinerea acestora în stare de funcţionare; 

d) Verificarea periodică a existenţei, condiţiilor de păstrare şi manipulare a întregului 

armament şi a muniţiei aflate asupra subunităţilor; 

e) Controlul asupra modului de întreţinere şi exploatare a construcţiilor şi instalaţiilor 

folosite de subunităţi, precum şi realizarea măsurilor de prevenire şi stingere a 

incendiilor; 

f) Cunoaşterea problemelor referitoare la nivelul de pregătire, calităţilor personale, 

situaţiilor familiale, nevoilor şi preocupărilor personalului subordonat nemijlocit; 

g) Menţinerea la un nivel ridicat a stării moralului efectivelor subunităţilor; 

h) Verificarea respectării normelor de igienă şi asistenţă medicală de către militari şi a 

regulilor privind portul ţinutei militare. 

i) Verificarea posibilităţii consumului neautorizat de băuturi alcoolice, produse / 

substanţe stupefiante şi medicamente cu efecte similare acestora şi adoptă măsurile 

necesare pentru sancţionarea studenţilor implicaţi. 

j) Organizarea întâlnirilor cu reprezentanţii autorităţilor specializate pentru instruirea şi 

conştientizarea studenţilor în vederea evitării consumului neautorizat de băuturi 

alcoolice, produse / substanţe stupefiante şi medicamente cu efecte similare acestora. 

(2.4.) În domeniul  STAREA OPERAŢIONALĂ: 

a) Organizarea şi executarea activităţilor pentru ieşirea efectivelor de studenţi cu 

armamentul şi celelalte materiale la alertă şi trecerea subunităţilor la îndeplinirea 

unei misiuni. 

(2.5.) În domeniul  SPRIJIN LOGISTIC: 

a) Organizarea şi executarea inventarierii materialelor aflate asupra studenţilor; 

b) Păstrarea şi buna gestionare a bunurilor materiale; 

c) Organizarea şi executarea curăţeniei spaţiilor de cazare; 

d) Urmărirea asigurării în totalitate a drepturilor băneşti şi materiale cuvenite 

studenţilor. 

 

 

SECŢIA PREGĂTIRE SPECIFICĂ ÎN ARMA MARINĂ 

 

Art. 54.  (1) Secţia Pregătire Specifică În Arma Marină se subordonează nemijlocit 

Locţiitorului comandantului pentru probleme de stat major şi răspunde de planificarea, coordonarea 

şi asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de pregătire marinărească şi sporturi nautice, 

pregătire prin simulare, instrucţie de vitalitate şi A.Î.I. şi pregătire fizică militară pe care le 

desfăşoară studenţii şi elevii instituţiilor militare de învăţământ de marină, echipajele navelor din 

Forţele Navale şi personalul celorlalte unităţi subordonate SMFN. 



(2) Are următoarele responsabilităţi: 

(2.1.) În domeniul  LOGISTIC  

a) Asigură condiţiile necesare desfăşurării activităţilor practice ale disciplinelor 

prevăzute în planurile de învăţământ în cadrul centrului de pregătire marinărească şi 

sporturi nautice, centrul simulatoare, bazinul de înot, poligonul de vitalitate şi baza 

sportivă. 

b) Organizează, planifică şi conduce activităţile de exploatare, întreţinere, verificare, 

conservare şi reparare a tehnicii, armamentului şi aparaturii din dotare, în scopul 

menţinerii acestora în stare de operativitate pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute 

în programele analitice ale disciplinelor sau în planurile de pregătire a navelor din 

F.N.  

c) Organizează activităţile de control în interiorul secţiei, în scopul cunoaşterii şi 

urmăririi permanente a modului de gospodărire  şi folosire a mijloacelor materiale 

încredinţate. 

d) Analizează şi prezintă consiliului de administraţie propuneri privind dezvoltarea 

bazei materiale de instruire a instituţiei precum şi de noi forme şi metode de instruire 

practică.  

e) Aplică măsurile cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă şi A.I.I., pentru 

asigurarea celor mai bune condiţii de pregătire şi de lucru. 

 

(2.2.) În domeniul  INSTRUCŢIE-ÎNVĂŢĂMÎNT: 

a) Planifică şi coordonează activităţile de pregătire în cadrul centrului de pregătire 

marinărească şi sporturi nautice, centrul de simulatoare, poligon de vitalitate, bazin 

de înot şi  bază sportivă, a echipajelor navelor din Forţele Navale Române. 

b) Asigură condiţiile necesare desfăşurării activităţilor practice ale disciplinelor 

prevăzute în planurile de învăţământ. 

c) Elaborează documente de concepţie (proiecte, analize, sinteze, planuri) din domeniul 

de responsabilitate. Întocmeşte documentele necesare desfăşurării activităţilor de 

pregătire în cadrul structurilor proprii în colaborare cu facultăţile şi unităţile din F.N.  

d) Asigură condiţiile necesare de pregătire a loturilor sportive ale ANMB precum şi 

desfăşurarea activităţilor sportive de masă ale studenţilor. 

 

 

STRUCTURA COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ 

 

Art. 55.   (1) Structura Comunicaţii şi Informatică se subordonează nemijlocit Locţiitorului 

comandantului pentru probleme de stat major şi răspunde pentru problemele legate de 

managementul comunicaţiilor şi al reţelelor de comunicaţii, precum şi de securitatea informaţiilor. 

(2) Are următoarele responsabilităţi: 

(2.1.) În domeniul  COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ: 

a) verificarea funcţionarii comunicaţiilor şi asigurarea stabilirii şi menţinerii legăturilor cu 

eşaloanele superioare, unităţile învecinate şi cele  subordonate; 

b) Stabileşte concepţia organizării şi realizării sistemului de comunicaţii şi informatică 

a unităţii. 

c) Asigură planificarea comunicaţiilor necesare exercitării comenzii şi controlului, 

precum şi operativitatea sistemelor de comunicaţii şi managementul transmiterii 

informaţiilor în sistemele de comunicaţii. 

d) Întocmeşte şi înaintează la eşalonul superior:  

i. situaţii privind baza de date INFOSEC, circuitele urbane şi interurbane 

închiriate şi cheltuielile telefonice; 



ii. sinteze asupra controalelor pe linia protecţiei informaţiilor clasificate; 

iii. planurile anuale de control şi de pregătire; 

e) Coordonează activitatea structurilor de transmisiuni şi de informatică subordonate; 

f) Evaluează periodic eficacitatea sistemelor de comunicaţii şi informatică şi ia măsuri 

de perfecţionare a acestora sau de remediere a neajunsurilor constatate. 

g) Urmăreşte utilizarea eficientă a resurselor umane, materiale şi financiare din 

domeniul comunicaţii şi informatică. 

h) Cooperează cu organele de telecomunicaţii teritoriale. 

i) Elaborează documentele de planificare, organizare şi conducere a sistemului de 

comunicaţii şi informatică. 

j) Solicită/justifică creditele necesare desfăşurării activităţii de comunicaţii şi 

informatică. 

 

 

MUZEUL UNITĂŢII /  CLUBUL UNITĂŢII 

 

Art. 56.  Muzeul unităţii este formaţiunea cultural-artistică subordonată nemijlocit 

Locţiitorului comandantului pentru probleme de stat major şi asigură, prin competenţa 

muzeografului,  îndeplinirea următoarelor responsabilităţi: 

a) Execută studiu în vederea realizării fondului documentar al muzeului unităţii şi asigură 

materializarea acestuia  

b) Întreprinde misiuni pentru realizarea patrimoniului unităţii; 

c) Organizează expoziţii temporare prilejuite de diverse ocazii;  

d) Întreprinde misiuni pentru popularizarea prin expoziţii mass-media locală şi centrală; 

e) Colaborează permanent cu presa militară locală şi centrală; 

f) Prezintă expoziţii la muzeu, grupurilor de vizitatori; 

g) Participă la sesiuni de comunicări ştiinţifice, prezentând referate şi diferite comunicări. 

h) Cooperează cu personalul BSM în vederea elaborării planului de activităţi 

extracurriculare anual. 

 

Art. 57.  (1) Clubul unităţii este formaţiunea cultural-artistică subordonată nemijlocit 

Locţiitorului comandantului pentru probleme de stat major, pe linia organizatorică a activităţilor  şi 

coordonată de Directorul administrativ pe linia asigurării logistice.   

(2) Asigură îndeplinirea următoarelor responsabilităţi: 

a) organizează spectacole artistice, concursuri, expoziţii şi face propuneri în legătură cu 

desfăşurarea excursiilor, drumeţiilor şi a altor activităţi recreative. 

b) ţine legătura cu instituţiile de cultură din garnizoană şi colaborează cu acestea în 

organizarea şi desfăşurarea unor activităţi cultural-educative. 

c) se preocupă de educarea personalului pe linie cultural-artistică prin iniţierea unor 

activităţi ca: audiţii muzicale, concerte lecţie, spectacole ale unor formaţii profesioniste 

şi de amatori. 

d)  participă la elaborarea planului anual al manifestărilor cultural educative , a planurilor 

lunare şi săptămânale cu activităţi culturale . 

e) studiază şi aplică prevederile legale privind gestionarea bunurilor materiale; 

f) ia măsuri de asigurare a unităţii cu tehnică şi bunuri materiale de cultură conform 

normelor de înzestrare şi verifică cel puţin o dată pe lună, starea tehnică şi de întreţinere 

a acestora 

g) urmăreşte repartizarea pe subunităţi şi compartimente a tehnicii şi bunurilor materiale de 

cultură, folosirea eficientă a acestora şi respectarea normelor tehnice şi de protecţia 

muncii în exploatarea lor. 
 

 



 

SPRIJINUL  LOGISTIC 
 

SECŢIA PLANIFICARE, ACHIZIŢII ŞI ASIGURARE LOGISTICĂ 

 

Art. 58.  (1) Secţia Planificare, Achiziţii şi Asigurare Logistică se subordonează nemijlocit 

Directorului administrativ şi răspunde de analizarea, planificarea, evaluarea resurselor materiale şi 

financiare, achiziţionează şi asigură serviciile, produsele şi lucrările necesare funcţionării, 

înzestrării şi realizării infrastructurii forţelor din compunerea Academiei Navale “Mircea cel 

Bătrân”. 

(2) Sarcinile şi responsabilităţile secţiei sunt repartizate pe următoarele compartimente şi 

birouri: 

a) Compartimentul planificare şi utilizare resurse este structura specializată care 

analizează, centralizează, planifică şi evaluează utilizarea resursele financiare, necesare 

funcţionării, înzestrării şi realizării infrastructurii forţelor din compunerea Academiei 

Navale “Mircea cel Bătrân”. 

b) Biroul achiziţii este structura specializată pe atribuirea contractelor şi elaborarea 

Programul anual al achiziţiilor publice. 

c) Biroul asigurare materiale tehnice este structura specializată pe organizarea şi 

coordonarea activităţilor de înzestrare a Academiei Navale “Mircea cel Bătrân“ cu 

aparatură, tehnică militară şi materiale specifice.  

d) Biroul asigurare materiale de intendenţă este structura specializată pe organizarea şi 

coordonarea activităţilor de înzestrare a Academiei Navale “Mircea cel Bătrân“ cu 

armament, muniţii, tehnică militară şi materiale specifice. Prin popota cadre / studenţi 

organizează întreaga activitate de hrănire a efectivelor de cadre militare / studenţilor şi 

de asigurare a condiţiilor igienico-sanitare corespunzătoare privind prepararea şi servirea 

hranei. 

(3) Privind răspunderea şefului, Secţia Planificare, Achiziţii şi Asigurare Logistică are 

următoarele responsabilităţi: 

a) planificarea resurselor financiare şi materiale, executarea achiziţiilor publice de produse, 

servicii şi lucrări: 

i. planificarea logistică a procesului de învăţământ din Academia Navala 

“Mircea cel Bătrân”; 

ii. identificarea şi stabilirea necesarului de resurse materiale, planificarea 

resurselor financiare şi materiale alocate pentru asigurarea activităţilor 

logistice; 

iii. executarea centralizată a achiziţiilor de produse, servicii şi lucrări, funcţie de 

necesităţile procesului de învăţământ şi în concordanţă cu fondurile alocate 

prin buget; 

iv. organizarea, coordonarea şi conducerea activităţilor de recepţie cantitativă şi 

calitativă a produselor, serviciilor şi lucrărilor; 

v.  conduce, coordonează şi monitorizează activităţile de planificare şi achiziţii 

a structurilor  specializate din cadrul unităţilor din subordinea Academiei 

Navale “Mircea cel Bătrân”. 

b) asigurare cu materiale tehnice, materiale auto şi C.L., produse şi materiale de resortul 

intendenţă, asigurare tehnica cu armament şi muniţii, coordonare evidenţă, repartizare şi 

depozitare: 

i. asigurarea logistică a procesului de învăţământ din Academia Navala 

“Mircea cel Bătrân”; 

ii. identificarea şi stabilirea necesarului de resurse materiale pentru asigurarea 

activităţilor logistice; 

iii. înzestrarea Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” cu bunuri materiale 



specifice procesului de învăţământ, armament, muniţii, aparatură, tehnică 

militară, conform normelor; 

iv. aprovizionarea navelor, unităţilor şi formaţiunilor din academie cu piese de 

schimb, materiale de întreţinere şi reparaţii, materiale de resortul intendenţei, 

produse şi servicii; 

v. păstrarea şi întreţinerea armamentului, muniţiilor, materialelor tehnice şi 

materiale de resortul intendenţei aflate la subunităţi şi în depozite, la serviciu 

şi stoc, folosirea metodelor de conservare, încărcarea eficientă a spaţiilor de 

depozitare; 

vi. organizarea şi coordonarea activităţilor de protecţia muncii şi protecţia 

mediului, aplicarea normativelor şi instrucţiunilor elaborate în acest sens; 

vii. organizarea, coordonarea şi conducerea activităţilor de recepţie cantitativă şi 

calitativă a produselor, serviciilor şi lucrărilor; 

viii. coordonarea şi monitorizarea  activităţilor de asigurare logistică a structurilor 

de asigurare  logistică din cadrul unităţilor din subordinea Academiei Navale 

“Mircea cel Bătrân”. 

(4) Personalul încadrat în cadrul Secţiei Planificare, Achiziţii şi Asigurare Logistică are 

următoarele responsabilităţi:  

(4.1.) În domeniul SPRIJIN LOGISTIC  

(4.1.1.) Pe linia planificării resurselor: 

a) centralizează fundamentările şi elaborează “Propunerile pentru proiectul de buget” 

pentru anul următor, precum şi programele solicitate de Secţia Elaborare, Coordonare şi 

Evaluare Programe a Statului Major al Forţelor Navale; 

b) tine evidenta fondurilor repartizate şi utilizate in vederea îndeplinirii Programului anual 

al achiziţiilor publice în concordanţă cu fondurile aprobate prin buget; 

c) propune ierarhii pe domenii de activitate şi obiective de realizat, în vederea acoperirii cu 

fonduri a celor mai importante activităţi, în situaţia în care resursele sunt insuficiente pe 

timpul desfăşurării activităţilor, propune eliminarea unor neconcordanţe, în vederea 

utilizării cu eficienţă a resurselor; 

(4.1.2.) Pe linia achiziţiilor: 

a) elaborează şi fundamentează Programul anual al achiziţiilor publice, pe baza 

necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale unităţii, în concordanţă cu 

fondurile aprobate prin buget; 

b) execută  studii de marketing şi testarea pieţei pentru achiziţii de produse, servicii şi 

lucrări; 

c) întocmeşte documentaţiile,aplică şi finalizează procedurile de atribuire a contractelor de 

furnizare de produse, servicii şi lucrări ; 

d) întocmeşte dosarul achiziţie publice pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru 

încheiat; 

e) urmăreşte derularea contractelor de achiziţii atribuite, respectarea termenilor contractuali 

şi încadrarea cheltuielilor în fondurile alocate;  

f) întocmeşte rapoarte periodice privind execuţia Programului anual de achiziţii; 

g) împreună cu celelalte structuri implicate (beneficiari) organizează, coordonează şi 

conduce activităţile de recepţie cantitativă şi calitativă a produselor, serviciilor şi 

lucrărilor; 

h) întocmeşte actele de reclamaţie pentru eventualele diferenţe cantitative sau calitative la 

materialele livrate de furnizori şi urmăreşte rezolvarea acestora în termenele legale. 

i) analizează şi informează periodic Directorul Administrativ al Academiei Navale 

“Mircea cel Bătrân” prin şefii ierarhici ,despre stadiul derulării  achiziţiilor stabilite in 

Planul anual al achiziţiilor publice 



j) întocmeşte, actualizează şi ţine la zi baza de date ce cuprinde potenţialii furnizori de 

produse, servicii şi prestatorii de lucrări; 

(4.1.3.) Pe linia asigurării cu materiale tehnice : 

a)  înaintează spre avizare propunerile privind constituirea şi nivelurile rezervelor de bunuri 

materiale, în corelare cu schimbările care intervin în structura Academiei Navale 

“Mircea cel Bătrân”, starea reală a echipamentelor şi posibilităţile de modernizare a 

acestora; 

b) înaintează spre avizare rapoartele privind disponibilizarea şi valorificarea tehnicii de 

luptă, echipamentelor şi materialelor din dotare, în corelare cu dinamica restructurării 

Academiei Navale “Mircea cel Bătrân”, derularea programelor de înzestrare şi 

posibilităţii de asigurare a resurselor financiare necesare; 

c) asigură aprovizionarea ritmică a unităţilor şi formaţiunilor din Academia Navală 

“Mircea cel Bătrân” cu piese de schimb, materiale tehnice, materiale auto şi C.L,  pe 

baza planurilor şi normelor de înzestrare, normelor de consum şi de reparaţii, emite acte 

de primire, NRCD-uri şi BPTR-uri pentru toate categoriile de materiale; 

d) organizează şi conduce activitatea de păstrare, întreţinere şi conservare a materialelor din 

depozite şi magazii, utilizarea eficientă a spaţiilor de depozitare; 

e) organizează şi execută recepţionarea tehnicii şi materialelor primite din economia 

naţională şi import şi întocmeşte actele de constatare privind cantitatea şi calitatea 

acestora; 

f) întocmeşte documentaţia de însoţire a completelor de tehnică şi inventarele de complet, 

urmăreşte înscrierea lor corectă în evidenţă şi ia măsuri pentru emiterea actelor de 

primire justificative; 

g) întocmeşte actele de reclamaţie pentru eventualele diferenţe cantitative sau calitative la 

materialele livrate de furnizorii interni şi urmăreşte rezolvarea acestora în termenele 

legale; 

h) organizează şi execută operaţiunile de inventariere a bunurile materiale din academie; 

i) întocmeşte şi înaintează situaţiile informative (comparative) cu materialele din 

nomenclator, analizează rezultatele inventarierii şi face propuneri de distribuire la alte 

unităţi, propuneri de cedare în circuitul economic conform prevederilor legale în 

vigoare; 

j) împreună cu celelalte structuri implicate, întocmeşte proiecte de norme de consum 

materiale pentru întreţinerea navelor, cabinetelor, laboratoarelor, tehnicii şi aparaturii din 

nomenclator şi face periodic propuneri de îmbunătăţire a acestora; urmăreşte folosirea 

judicioasă a materialelor şi încadrarea consumurilor în normele aprobate; 

k) analizează legalitatea propunerilor de declasare şi casare; întocmeşte procese verbale de 

declasare, solicită avizul celorlalte compartimente implicate, face propuneri şi le supune 

aprobării eşaloanelor superioare; 

l) după primirea aprobărilor execută casarea bunurile materiale, urmărind recuperarea şi 

luarea în evidenţă a tuturor ansamblelor, subansamblelor, pieselor de schimb şi 

materialelor valorificabile; 

m) întocmeşte instrucţiuni de depozitare, întreţinere şi conservare a tehnicii, aparaturii şi 

materialelor; 

n) întocmeşte dări de seamă periodice, conform metodologiei privind execuţia planurilor; 

o) organizează şi execută inventarierea; întocmeşte situaţiile informative şi înaintează la 

timp eşaloanelor superioare rezultatele acestora, precum şi planurile de aprovizionare şi 

cererile cu piese schimb şi materiale, conform metodologiei în vigoare; 

 

(4.1.4.) Pe linia asigurării cu materiale de intendenţă: 

a) înaintează spre avizare propunerile privind constituirea şi nivelurile rezervelor de bunuri 

materiale, în corelare cu schimbările care intervin în structura Academiei Navale 



“Mircea cel Bătrân”, starea reală a echipamentelor şi posibilităţile de modernizare a 

acestora; 

b) înaintează spre avizare rapoartele privind disponibilizarea şi valorificarea tehnicii de 

luptă, echipamentelor şi materialelor din dotare, în corelare cu dinamica restructurării 

Academiei Navale “Mircea cel Bătrân”, derularea programelor de înzestrare şi 

posibilităţii de asigurare a resurselor financiare necesare; 

c) asigură aprovizionarea ritmică a unităţilor şi formaţiunilor din Academia Navală 

“Mircea cel Bătrân” cu produse şi materiale de resortul intendenţă, pe baza planurilor şi 

normelor de înzestrare, normelor de consum şi de reparaţii, emite acte de primire, 

NRCD-uri şi BPTR-uri pentru toate categoriile de materiale; 

d) organizează şi conduce activitatea de păstrare, întreţinere şi conservare a tuturor 

materialelor din depozite şi magazii, utilizarea eficientă a spaţiilor de depozitare; 

e) întocmeşte şi înaintează situaţiile informative (comparative) cu materialele din 

nomenclator, analizează rezultatele inventarierii şi face propuneri de distribuire la alte 

unităţi, propuneri de cedare în circuitul economic conform prevederilor legale în 

vigoare; 

f) analizează legalitatea propunerilor de declasare şi casare; întocmeşte procese verbale de 

declasare, solicită avizul celorlalte compartimente implicate, face propuneri şi le supune 

aprobării eşaloanelor superioare; 

g) după primirea aprobărilor execută casarea bunurile materiale, urmărind recuperarea şi 

luarea în evidenţă a tuturor ansamblelor, subansamblelor, pieselor de schimb şi 

materialelor valorificabile; 

h) întocmeşte dări de seamă periodice, conform metodologiei privind execuţia planurilor; 

i) asigură Academia Navală “Mircea cel Bătrân” cu armament, muniţii, piese de schimb şi 

accesorii conform normelor de înzestrare şi consum, luând măsuri pentru menţinerea lor 

în stare tehnică şi de înzestrare bună; 

j) ţine la zi existentul în armament şi muniţii din înzestrarea unităţii care le gestionează, 

starea tehnică şi de întreţinere a acestora, urmărind ca folosirea, întreţinerea, repararea, 

păstrarea şi depozitarea lor în condiţii de securitate să se execute în conformitate cu 

prevederile instrucţiunilor şi dispoziţiunilor tehnice în vigoare; 

k) înaintează spre avizare rapoartele privind disponibilizarea şi valorificarea armamentului 

şi  muniţiilor, în corelare cu dinamica restructurării Academiei Navale “Mircea cel 

Bătrân”, derularea programelor de înzestrare şi posibilităţii de asigurare a resurselor 

financiare necesare; 

l) organizează şi ţine evidenţa armamentului, muniţiilor, pieselor de schimb şi 

accesoriilor, execută controalele şi verificările prevăzute de instrucţiunile de evidenţă şi 

urmăreşte dacă starea calitativă înscrisă în evidenţă corespunde cu cea reală; răspunde 

de ţinerea corectă a evidenţei pe serii a armamentului şi pe loturi a muniţiei; 

m) organizează şi execută inventarierea; întocmeşte situaţiile informative şi înaintează la 

timp eşaloanelor superioare rezultatele acestora, precum şi planurile de aprovizionare şi 

cererile cu piese schimb şi materiale, conform metodologiei în vigoare; 

n) ia măsuri pentru cunoaşterea în cele mai bune condiţii a tipurilor de armament şi muniţii  

din înzestrare, a regulilor de exploatare, păstrare şi depozitare, periodicitatea 

întreţinerilor şi reparaţiilor, a normelor de consum muniţii, piese de schimb şi materiale 

de întreţinere, a criteriilor de clasare şi declasare a armamentului şi muniţiilor din 

înzestrarea unităţii pentru care unitatea este gestionară; 

o) organizează şi urmăreşte executarea la timp a controalelor şi întreţinerilor tehnice ale 

armamentului şi muniţiilor la subunităţi şi depozitul de unitate; 

p) organizează, urmăreşte şi controlează pregătirea armamentului şi muniţiilor în vederea 

executării tragerilor de luptă în poligoane sau aplicaţii, pentru ca acestea să se 

desfăşoare în condiţii de deplină siguranţă; 

q) ia măsuri ca muniţia distribuită pentru trageri să fie în bună stare de funcţionare; imediat 

după terminarea tragerilor să organizeze primirea de la subunităţi a tuburilor trase şi a 



muniţiilor neconsumate, precum şi distrugerea proiectilelor şi grenadelor care n-au 

explodat; 

r) organizează verificarea reglării preciziei şi abaterii punctului mediu al loviturilor 

armamentului de infanterie şi reglarea acestuia şi conduce pregătirea militarilor 

destinaţi pentru aceste operaţiuni; 

s) întocmeşte şi înaintează situaţiile plan cu analize pentru toate loturile de pulberi şi 

compoziţii pirotehnice existente în unitate şi ţine la zi evidenţa acestora, organizează şi 

execută controlul stării tehnice a muniţiilor şi operaţiilor de prelevare şi expediere la 

laboratorul artileristic al armatei a probelor prevăzute a fi supuse analizelor şi 

verificărilor; 

t) organizează şi execută primirea şi distribuirea armamentului şi muniţiilor, în şi din 

unitate, pe baza documentelor legale; 

u) face propuneri privind măsurile de îmbunătăţire a exploatării, depozitării armamentului 

şi muniţiilor şi prevenire a degradării, participă la cercetarea avariilor, urmărind 

stabilirea reală a cauzelor, desprinderea concluziilor şi luarea măsurilor ce se impun 

pentru înlăturarea lor; 

v) urmăreşte înscrierea în cărţile de exploatare a armamentului de către comandanţii de 

subunităţi (pentru armamentul din exploatare), a tuturor datelor referitoare la 

întreţinerile tehnice pentru armamentul din depozitare; 

w) interzice păstrarea la subunităţi a armamentului care necesită reparaţii şi care a devenit 

inutilizabil, precum şi a materialelor neprevăzute în tabelele de înzestrare; 

x) organizează şi execută casarea pieselor de schimb şi materialelor de asigurare tehnică cu 

armament şi muniţii, conform competenţelor; 

y) organizează şi execută recepţia armamentului şi muniţiilor primite în unitate din 

distribuţii şi din reparaţii; 

 

 

SECŢIA DE COORDONARE MENTENANŢĂ, EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE 

 

 

Art. 59.  (1) Secţia de Coordonare Mentenanţă, Exploatare şi Întreţinere se subordonează 

nemijlocit Directorului administrativ şi răspunde de menţinerea in stare de operativitate a tehnicii 

din subordinea ANMB. 

(2) Sarcinile şi responsabilităţile secţiei sunt repartizate pe următoarele microstructuri: 

a) Biroul mentenanţă planifică, coordonează şi controlează activităţile de mentenanţă 

ale tehnicii şi echipamentelor din unitate şi Divizionului de nave şcoală. 

b) Compartimentul cazare şi întreţinere asigură menţinerea în stare de funcţionare a 

construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor din cazărmile aflate în utilizare, asigurarea 

condiţiilor necesare cazării, hrănirii şi instruirii studenţilor din A.N.M.B. 

c) Atelierul de instruire practică şi mentenanţă nave şi ambarcaţiuni are rolul de a 

menţine în stare de operativitate tehnica din dotarea unităţii, execută lucrări de 

întreţinere şi revizii de volum mare şi lucrări de reparaţii RC, RM şi (sau) RR. 

d) Plutonul de transport execută activităţi pentru exploatarea corectă, revizia şi 

repararea tehnicii auto, execută activitatea de transport a materialelor, tehnicii şi a 

personalului academiei. 

(3) Privind răspunderea şefului, Secţia de Coordonare Mentenanţă, Exploatare şi 

Întreţinere are următoarele responsabilităţi: 

a) executarea de revizii şi reparaţii cu forţele de mentenanţă proprii pentru tehnica din 

subordinea unităţii; 

b) controlează starea tehnică şi de întreţinere, completarea la timp a documentelor 

specifice; 

c) controlează modul de desfăşurare a pregătirii de specialitate a operatorilor de tehnică şi a 



specialiştilor reparatori; 

d) controlează modul de executare a lucrărilor planificate  în ziua de verificare şi de 

întreţinere a tehnicii şi la V.F.T.A.; 

e) controlează ordinea interioară, starea locurilor şi încăperilor unde îşi desfăşoară 

activitatea forţele şi mijloacele de mentenanţă şi de întreţinere din subordine, precum şi 

ordinea interioară şi modul în care personalul de serviciu din aceste locuri, cunoaşte şi 

aplică atribuţiunile ce îi revin; 

f) controlează modul de executare a planului de producţie şi a planului tipografiei; 

(4) Prin răspunderea personalului, secţia îndeplineşte următoarele responsabilităţi: 

(4.1.) În domeniul SPRIJIN LOGISTIC  

a) coordonează menţinerea în stare operativă a navelor, armamentului şi tehnicii din 

subordine, precum şi menţinerea în funcţiune a tehnicii şi aparaturii din cadrul 

atelierelor, cabinetelor şi laboratoarelor;  

b) coordonează exploatarea corectă, revizia şi repararea celor mai sus menţionate conform 

normelor şi instrucţiunilor tehnice în vigoare; 

c) coordonează primirea, rodajul şi introducerea în serviciu a tehnicii nou introduse în 

exploatare; 

d) dispune măsuri pentru repunerea în stare de funcţionare a tehnicii defecte, în vederea 

asigurării unui coeficient de stare tehnică ridicat; 

e) urmărească încadrarea cu personal de specialitate, tehnico-ingineresc, cu operatori de 

tehnică şi cu personal calificat a structurilor şi formaţiunilor de mentenanţă subordonate; 

f) organizează şi coordonează pregătirea de specialitate a operatorilor de tehnică şi a 

specialiştilor reparatori; 

g) organizează şi îndrumă activitatea de întocmire a documentelor specifice; 

h) propune repartizarea corectă a resurselor şi urmăreşte legalitatea folosirii tehnicii şi 

încadrarea în drepturile alocate; 

i) coordonează activitatea de exploatare corectă, evacuare la timp şi reparare de calitate a 

tehnicii; 

j) organizează   şi avizează lucrările care se execută în ziua de verificare şi de întreţinere a 

tehnicii; 

k) ia măsuri de prevenire a avariilor şi stricăciunilor, coordonează cercetarea avariilor 

produse precum şi ţinerea evidenţei şi prelucrarea cauzelor care le-au generat;  

l) propune şi  urmăreşte amenajarea şi dotarea locurilor de dispunere şi păstrare a tehnicii. 

m) organizează desfăşurarea la timp a pregătirii activităţilor în vederea trecerii tehnicii la 

exploatarea de sezon; 

n) coordonează implementarea standardelor şi procedurilor N.A.T.O. privind mentenanţa 

tehnicii; 

o) urmăreşte realizarea producţiei A.I.P.M.N.A, conform planurilor de producţie anuale; 

p) organizarea şi conduce activităţilor de reparaţii a navelor, a tehnicii şi aparaturii din 

cabinete şi laboratoare, precum şi a tehnicii auto, conform planului anual de mentenanţă; 

q)  organizarea recepţiilor reparaţiilor, urmărind reducerea timpului de staţionare a navelor, 

tehnicii şi aparaturii din cabinete şi laboratoare şi parcul auto al unităţii; 

r) asigură controlul la toate compartimentele subordonate, precum şi controlul pe linie de 

mentenanţă şi exploatare a tuturor sectoarelor Academiei Navale şi Divizionului de nave 

şcoală. 

s) coordonează activităţile de întreţinere şi reparaţii a spaţiilor de învăţământ, de cazare, de 

instruire şi a spaţiilor administrative din A.N.M.B.; 

t) coordonează şi controlează activitatea tipografică din academie, conform planului anual 

de editare multiplicare; 



u) coordonează şi controlează activitatea atelierelor de asigurare suport logistic (croitorie, 

cizmărie, frizerie); 

v) coordonează şi controlează activitatea personalului care exploatează  şi întreţine tehnica 

din cadrul Bazinului de înot şi Poligon de vitalitate.  

 

 

  



FORMAŢIUNEA CAZARMARE 

 

Art. 60.  (1) Formaţiunea cazarmare se subordonează nemijlocit Directorului administrativ şi 

răspunde de menţinerea în stare de funcţionare a construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor din 

cazărmile aflate în administrare, asigurarea condiţiilor necesare cazării, hrănirii şi instruirii 

studenţilor din ANMB. 

(2) Are următoarele responsabilităţi: 

a) întocmeşte necesarul de lucrări de întreţinere şi de reparaţii curente pentru cazărmile 

aflate în administrarea U.M. 02192 Constanţa, în urma executării controlului periodic al 

clădirilor, construcţiilor speciale şi amenajărilor; 

b) execută măsurători pe teren şi stabileşte categoriile de lucrări de întreţinere şi reparaţii 

curente ce urmează a se executa în cazărmile din administrare; 

c) întocmeşte devizele estimative pentru lucrările ce urmează a se executa în antrepriză; 

d) întocmeşte caietele de sarcini cu specificaţiile tehnice pentru lucrările ce urmează a se 

executa în antrepriză; 

e) participă la executarea procedurilor de achiziţii pentru lucrări de reparaţii curente ce 

urmează a se executa în antrepriză; 

f) în calitate de diriginte de şantier urmăreşte realizarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, a caietelor de sarcini şi a reglementărilor tehnice în vigoare; 

g) interzice utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru lucrările la care reglementările tehnice 

au prevederi în acest sens; 

h) efectuează verificările prevăzute în normele tehnice şi semnează documentele întocmite 

ca urmare a verificărilor; 

i) participă la verificarea fazelor determinante şi la întocmirea proceselor verbale de lucrări 

ascunse; 

j) verifică respectarea legislaţiei cu privire la materialele utilizate (existenţa documentelor 

de atestare a calităţii, corespondenţa calităţii acestora cu prevederile din certificatele de 

calitate, din contracte şi proiecte). 

k) interzice utilizarea de materiale, semifabricate şi prefabricate necorespunzătoare sau fără 

certificate de calitate, declaraţie de conformitate sau fără agrement tehnic; 

l) urmăreşte, din punct de vedere tehnic, executarea lucrărilor pe tot parcursul lor, 

admiţând la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere calitativ; 

m) verifică situaţiile de plată aferente cantităţilor de lucrări real executate din devizele pe 

categorii de lucrări a devizului ofertă anexat la contract; 

n) preia documentele de la executant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate 

documentele prevăzute de reglementările legale; 

o) urmăreşte rezolvarea problemelor constatate de comisia de recepţie şi întocmeşte 

documentele de aducere la îndeplinire a măsurilor impuse de comisia de recepţie; 

p) urmăreşte comportarea în timp a lucrărilor şi transmite o notificare cu privire la 

defecţiunile care au apărut în perioada de garanţie, pe care executantul trebuie să le 

remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale 

de către executant. 

q) la solicitarea executantului, convoacă comisia de recepţie, pentru executarea recepţiei 

finale şi întocmeşte toate documentele necesare; 

r) administratorul cazărmii face parte din comisia care stabileşte tarifele de cazare pentru 

cazarea studenţilor în căminul studenţilor civili şi tarifele de cazare pentru căminul 

militar C4; 

s) verifică documentele privind scăderea combustibilului lichid folosit la prepararea 

aburului în centrala termică, întocmite de administratorul cazărmii; 



t) verifică documentele întocmite de administratorul cazărmii, cu privire la necesarul de 

combustibil lichid şi solid pentru activităţi administrative; 

u) întocmeşte note de fundamentare pentru executarea lucrărilor de reparaţii capitale în 

cazărmile administrate de U.M. 02192, pe care la înaintează eşalonului superior; 

v) întocmeşte necesarul de utilaje specifice activităţii de cazare, pe care îl înaintează 

eşalonului superior pentru a fi promovat. 

w) în caz de mobilizare conduce activitatea de apărare a posturilor de transformare a 

energiei electrice, a staţiei de pompare a apei potabile şi a centralei termice, asigurând 

furnizarea utilităţilor în funcţie de necesităţi. În cazul dislocării personalului din unitate, 

ia măsuri de conservare şi apărare a cazărmii până la noi ordine.   

x) ţine evidenţa executării lucrărilor de reparaţii curente executate în antrepriză pe 

pavilioane şi a datelor scadente pentru executarea recepţiilor finale. 

y) ţine evidenţa comenzilor şi a executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente ce se 

execută în regie proprie; 

z) întocmeşte documentele necesare scăderii materialelor folosite la executarea lucrărilor 

de întreţinere la cazărmile din administrarea U.M. 02192 Constanţa; 

aa) participă la recepţia lucrărilor, asigură secretariatul recepţiei şi întocmeşte actele de 

recepţie; 

bb) întocmeşte documentele legale privind plata utilităţilor; 

cc) întocmeşte rapoarte de necesitate privind achiziţiile de bunuri materiale, servicii şi 

lucrări de resortul construcţii-cazare; 

dd)  întocmeşte bazele de calcul pentru consumul de utilităţi şi materiale de curăţenie, 

aferente cazărmilor din administrare, pe care le înaintează spre aprobare structurii de 

specialitate din cadrul SMFN; 

ee) întocmeşte documente de primire în gestiune, transfer sau consum pentru bunurile 

materiale de resortul construcţii-cazare; 

ff) participă la inventarierea terenurilor, construcţiilor şi materialelor la termenele stabilite 

de legislaţia în vigoare; 

gg) ţine evidenţa fondurilor solicitate şi utilizate pentru decontarea lucrărilor, utilităţilor şi a 

achiziţiei de materiale şi piese de schimb de resortul construcţii-cazare. 

 

 

GRĂDINIŢA “CĂLUŢUL DE MARE” 

 

Art. 61.  (1) Grădiniţa “Căluţul de mare” se subordonează nemijlocit Directorului 

administrativ şi răspunde de întreaga activitate de învăţământ preşcolar în concordanţă cu 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a  grădiniţelor de copii cu orar prelungit şi celelalte 

acte normative în vigoare. 

(2) Prin conducerea grădiniţei se organizează şi coordonează activitatea instructiv - 

educativă preşcolară în concordanţă cu legislaţia în vigoare respectând principiile generale care stau 

la baza organizării şi funcţionării învăţământului preşcolar. 

(3) La nivel de conducere, grădiniţa are următoarele responsabilităţi: 

a) acţionează pentru crearea în unitate a unui climat optim pentru desfăşurarea procesului 

de învăţământ; 

b) coordonează elaborarea planului de dezvoltare instituţional şi întocmeşte planul 

managerial al grădiniţei urmărind realizarea lui împreuna cu întreg colectivul; 

c) elaborează şi vizează fişele posturilor pentru personalul didactic şi pentru personalul 

administrativ, stabileşte norme şi competenţe care completează fişa individuală a 

postului atât pentru personalul didactic cât şi pentru cel  nedidactic în funcţie de 

necesităţile grădiniţei; 



d) numeşte educatoarele la grupe şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative 

preşcolare şi extraşcolare; 

e) îndrumă activitatea educatoarelor cu grupa de copii, controlează sistematic modul în care 

se aplică programa, instrucţiunile şi îndrumările metodice privind activitatea instructiv-

educativă în grădiniţa; 

f) elaborează proiectul de încadrare pe grupe de vârstă, urmând respectarea principiului 

continuităţii; 

g) înscrie copiii în grădiniţă în limita locurilor planificate, asigurând constituirea grupei 

mari-pregătitoare pentru şcoală şi veghind la respectarea principiului egalităţii de şanse 

pentru toţi copii, promovând politici  şcolare de incluziune socială; 

h) efectuează periodic în funcţie de planificarea activităţilor, asistenţe la orele de curs şi la 

alte activităţi educative, cultural-artistice şi sportive ale personalului didactic din 

subordine; 

i) asigură participarea educatoarelor la activităţile organizate de inspectoratele şcolare în 

scopul perfecţionării şi îmbunătăţirii activităţii în grădiniţa; 

j) întreţine relaţii de cooperare şi colaborare cu familia copilului (informează periodic cu 

privire la progresul copilului şi comportamentul social al acestuia, solicită informaţii 

pentru cunoaşterea copilului din perspective diferite, consiliază şi îndrumă familia către 

instituţii specializate şi autorizate pentru consiliere, etc.)  

k) ia masuri pentru asigurarea şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale a unităţii, pentru buna 

organizare şi funcţionare a grădiniţei; 

l) răspunde de respectarea la nivelul grădiniţei a condiţiilor şi a exigenţelor privind 

normele de igienă şcolară, a normelor privind sănătatea şi securitatea în muncă şi 

apărarea contra incendiilor;  

m) întocmeşte evaluări periodice pentru întregul personalul civil contractual din subordine, 

conform legislaţiei specifice în vigoare; 

n) întocmeşte caracterizările educatoarelor care se prezintă la examenele pentru acordarea 

gradelor didactice; 

o) propune recompensarea sau sancţionarea personalului didactic, sanitar şi administrativ al 

grădiniţei, în conformitate cu prevederile statutului personalului didactic şi cu legislaţia 

muncii în vigoare; 

(4) Personalul didactic al grădiniţei execută activităţile stabilite conform planului de 

învăţământ, îşi desfăşoară activitatea in conformitate cu reglementările  cuprinse în legea 

învăţământului, statutul personalului didactic, regulamentul grădiniţelor de copii cu orar prelungit 

din Forţele Navale şi are următoarele atribuţii: 

(4.1.) Comunicare educatoare – copil: 

a) selectează modalităţi de comunicare adecvată, în funcţie de conţinutul informaţiei, 

particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor, cu respectarea diversităţii culturale 

a acestora; 

b) accesibilizează şi transmite informaţii cu caracter instructiv-educativ cu respectarea 

obiectivelor din programă; 

c) stabileşte situaţii de comunicare care să faciliteze schimbul de informaţii educatoare-

copil, copil - copil, cooperare şi interacţionare eficientă; 

(4.2.) Comunicarea cu alte cadre didactice: 

a) colaborează cu celelalte cadre didactice pentru asigurarea continuităţii grădiniţă-şcoală; 

b) comunică permanent cu alte cadre didactice care desfăşoară activităţi opţionale sau 

extracurriculare pentru a obţine informaţii relevante pentru evoluţia copiilor, prelucrarea 

şi corelarea informaţiilor obţinute pentru a determina o apreciere obiectivă a copiilor; 

c) abordează aspecte metodice şi pedagogice ale activităţii didactice; 

d) comunicarea permanentă cu celelalte cadre didactice pentru a identifica cele mai 

potrivite metode în vederea eficientizării demersului didactic; 

(4.3.) Comunicarea cu părinţii: 



a) informează periodic cu privire la progresul copilului şi comportamentul social al 

acestuia; 

b) solicită informaţii pentru cunoaşterea copilului din perspective diferite; 

c) descoperă cauzele unor comportamente şi identificarea modalităţilor de soluţionare a 

acestora precum şi consilierea şi îndrumarea familiei către instituţii specializate şi 

autorizate pentru consiliere  în vederea rezolvării favorabile.  

(4.4.) Planificarea şi proiectarea activităţilor instructiv-educative: 

a) analizează planul de învăţământ şi curriculum corespunzător; 

b) cunoaşterea, respectarea, şi aplicarea personalizată a curriculumului naţional 

corespunzător specificului grupei de copii, a conţinutului  programei şi a altor 

documente de proiectare didactică; 

c) să desfăşoare activitatea didactică conform planurilor de învăţământ, să întocmească  

corect şi la timp planificările calendaristice (anuale şi săptămânale) şi să asigure 

parcurgerea ritmică şi integrală a materiilor planificate;  

d) să contribuie la îmbunătăţirea conţinutului învăţământului şi a activităţilor  didactice 

(mape metodice, proiecte didactice, teste de cunoştinţe/evaluare);  

e) întocmeşte şi elaborează proiectele/schiţele de proiect didactice pentru activităţi 

desfăşurate cu copiii, ţinând cont de următoarele repere: rigoare ştiinţifică, strategii 

activ-participative şi obiective operaţionale corect formulate; 

f) să desfăşoare acţiuni sistematice de investigare şi cunoaştere  obiectiva a nivelului 

copiilor (evaluare iniţială, formativ-continua, sumativă) în vederea realizării  progresului 

şcolar dar şi de ameliorare a carenţelor;  

g) stabilirea şi ordonarea coerentă şi corespunzătoare colectivului de copii, a activităţilor, 

estimarea atentă şi revizuirea periodică a bugetului de timp alocat fiecărei teme (proiect 

tematic) în funcţie de interesul manifestat de copii pentru aceasta şi de capacităţile lor de 

învăţare;  

h) să manifeste preocupare permanentă pentru cunoaşterea particularităţilor de vârstă şi 

individuale a personalităţii copiilor (fişe de observaţie şi psihopedagogice, teste);  

(4.5.) Planificarea şi proiectarea curriculumului opţional: 

a) stabileşte, proiectează şi dezvoltă oferta de curriculum opţional; 

b) analizează resursele materiale şi umane de care dispune grădiniţa precum şi a intereselor 

copiilor în vederea stabilirii ofertei de curriculum opţional; 

c) să coreleze obiectivele cu conţinuturile, respectând interesele copiilor; 

d) identificarea resurselor informaţionale adecvate conţinuturilor stabilite şi selectarea 

activităţilor de învăţare cu un caracter formativ; 

(4.6.) Planificarea şi proiectarea activităţilor extraşcolare: 

a) stabileşte şi  proiectează  oferta de activităţi extraşcolare în raport cu interesele copiilor,    

identificând resursele informaţionale adecvate; 

b) desfăşoară  cu copiii activităţi  extra-grupă şi extraşcolare atractive şi educative 

(concursuri, acţiuni  cultural-educative);  

(4.7.) Asigurarea mijloacelor de învăţământ, a materialului didactic şi a 

auxiliarelor didactice 

a) să utilizeze în mod raţional şi eficient, în funcţie  de activitate, materialul didactic, 

mijloacele audio-vizuale, aparatele şi instrumentele de lucru din dotarea unităţii; să 

asigure funcţionalitatea mijloacelor de învăţământ  folosite şi implicarea copiilor în 

utilizarea acestora;  

b) să elaboreze, confecţioneze, achiziţioneze materiale didactice, mijloace de învăţământ  şi 

auxiliare didactice, având în vedere funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească; 

(4.8.) Organizarea şi amenajarea mediului educaţional: 



a) să  organizeze spaţiul educaţional şi să amenajeze mediul educaţional în conformitate cu 

tipul de activitate desfăşurată( activitate în perechi, învăţare prin cooperare, etc) astfel 

încât să ofere posibilităţi multiple de desfăşurare eficientă a activităţilor; 

b) să amenajeze arii de stimulare/colţuri/zone/centre de interes în sala de grupe în vederea 

unei învăţări stimulative şi eficiente; 

c) încurajarea implicării copiilor în amenajarea mediului educaţional şi valorificarea 

eforturilor lor prin expunerea lucrărilor realizate şi prin amenajarea colţului tematic al 

grupei; 

d) implicarea părinţilor în luarea deciziilor privind amenajarea spaţiului educaţional în 

beneficiile copiilor. 

 

(4.9.) Conducerea procesului educaţional: 

a) desfăşoară metodic activităţile cu copiii în conformitate cu proiectul didactic stabilit; 

găsirea de căi şi mijloace eficiente pentru a transmite cunoştinţe copiilor respectând 

principiile didactice; 

b) implică activ copii în procesul instructiv-educativ, stimulând copiii în vederea 

participării acestora la propria lor formare şi dezvoltare; 

c) să supravegheze şi să asigure securitatea şi integritatea copiilor pe tot parcursul 

programului zilnic în unitate şi în afara ei; 

d) să efectueze periodic instructajul copiilor privind normele de securitate a muncii, de 

protecţie civila şi a mediului, privind regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea 

sănătăţii; 

(4.10.) Evaluarea: 

a) Elaborează instrumente de evaluare adecvate atât conţinutului, cât şi obiectivelor 

propuse; 

b) Aplică instrumente şi probe de evaluarea în diferite momente ale procesului didactic în 

funcţie de obiectivele evaluării; 

c) Înregistrează periodic în caietul de observaţii asupra copiilor, a aprecierii juste a 

performanţelor acestora; 

d) completează fişa de evaluarea a copilului şi consemnează în fişa psihopedagogică a 

copilului, cu responsabilitate, despre dezvoltarea acestuia la sfârşitul preşcolarităţii, 

pentru a oferi familiei şi învăţătorului informaţiile necesare; 

e) Valorificarea rezultatelor are în vedere revizuirea periodică a planificării calendaristice 

şi ajustarea acesteia ţinând cont de rezultatul evaluărilor iniţiale, continue sau sumative 

precum şi identificarea măsurilor ameliorative pentru copii cu dificultăţi de învăţare şi a 

măsurilor de dezvoltare pentru copii cu performanţe.  

(4.11.) Dezvoltare profesională: 

a) identificarea nevoilor de formare şi planificarea activităţilor metodice; 

b) manifestarea unei atitudini obiective în autoevaluare; 

c) să manifeste un interes constant pentru activităţi care conduc la propria formare şi 

dezvoltare profesională şi personală; 

d) aplicarea şi valorificarea în activitatea didactică a informaţiilor obţinute în cadrul 

întâlnirilor metodice, a cursurilor de formare sau prin studiu individual. 

 

 

 

 

  



CAPITOLUL V. 

ÎNDATORIRILE ŞI DREPTURILE PERSONALULUI UNITĂŢII 
 

A.  ÎNDATORIRILE ŞI DREPTURILE PERSONALULUI MILITAR  

 

Art. 62.  (1) Îndatoririle, drepturile şi libertăţile cadrelor militare sunt cele stabilite de 

Constituţia României, de legile ţării şi de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

(2) Profesia de ofiţer, maistru militar sau subofiţer în activitate incumbă îndatoriri 

suplimentare, precum şi interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi, potrivit 

legii. 
 

Secţiunea 1 

ÎNDATORIRI 
 

Art. 63.  (1) Cadrele militare au următoarele îndatoriri principale: 

a) să fie loiale şi devotate statului român şi forţelor sale armate, să lupte pentru apărarea 

României, la nevoie până la sacrificiul vieţii, să respecte şi să apere valorile democraţiei 

constituţionale; 

b) să respecte jurământul militar şi prevederile regulamentelor militare, să execute 

întocmai şi la timp ordinele comandanţilor şi ale şefilor, fiind responsabile de modul în 

care îndeplinesc misiunile ce le sunt încredinţate. Cadrelor militare nu li se poate 

ordona şi le este interzis să execute acte contrare legii, obiceiurilor războiului şi 

convenţiilor internaţionale la care România este parte; neexecutarea ordinelor în aceste 

condiţii nu atrage răspunderea penală şi civilă a subordonaţilor; 

c) să preţuiască onoarea şi gloria de luptă ale forţelor armate ale României, ale armei şi 

unităţii din care fac parte, precum şi demnitatea gradului şi a uniformei militare pe care 

le poartă; 

d) să-şi perfecţioneze pregătirea profesională, să asigure instruirea temeinică şi educarea 

subordonaţilor şi să apere drepturile acestora; 

e) să acţioneze pentru întreţinerea regulamentară şi menţinerea în stare de operativitate a 

tehnicii şi armamentului şi pentru folosirea şi administrarea eficientă a bunurilor din 

dotare; 

f) să păstreze cu stricteţe secretul militar, de stat şi de serviciu, precum şi caracterul 

confidenţial al unor activităţi şi documente. 

(2) Cadrele militare în activitate au obligaţia să participe la misiuni în afara teritoriului 

statului român, în funcţie de cerinţele Ministerului Apărării Naţionale, pentru îndeplinirea 

obligaţiilor asumate de România prin convenţii şi tratate internaţionale. 

(3) Poate face excepţie, la cerere, de la prevederile alin. 2 cadrul militar care întâmpină 

greutăţi familiale deosebite şi se încadrează în una dintre următoarele situaţii: 

a) formează o familie monoparentală; 

b) este întreţinător unic de familie, al copilului/fratelui/ părintelui; 

c) unul sau ambii părinţi sunt invalizi de gradul I sau II, indiferent de vârstă, şi nu mai are 

alţi fraţi sau surori majori, apţi de muncă, ori mai are fraţi sau surori, dar aceştia nu pot 

contribui la întreţinerea părinţilor deoarece sunt elevi sau studenţi la instituţiile militare 

de învăţământ ori sunt invalizi de gradul I sau II ori aceştia execută o pedeapsă 

privativă de libertate; 

d) soţul este grav bolnav, încadrat în gradul I sau II de invaliditate; 

e) ambii soţi sau fraţi ar urma să participe la misiune în aceeaşi perioadă şi nu îşi exprimă 

acordul în acest sens; 



f) în caz de calamităţi naturale. 

Art. 64.  Soldaţii şi gradaţii profesionişti au următoarele îndatoriri principale: 

a) să fie devotaţi poporului român, statului român şi instituţiei unde îşi desfăşoară 

activitatea; 

b) să îndeplinească cu loialitate şi profesionalism misiunile primite, atât pe teritoriul 

statului român, cât şi în afara acestuia, dacă este nevoie, chiar cu preţul vieţii; 

c) să respecte şi să apere valorile democraţiei constituţionale; 

d) să respecte jurământul militar, prevederile regulamentelor militare şi să execute întocmai 

şi la timp ordinele comandanţilor şi şefilor. Soldaţilor şi gradaţilor profesionişti nu li se 

poate ordona şi le este interzis, în orice situaţie, să execute acte contrare legii, 

obiceiurilor războiului şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. 

Neexecutarea ordinelor în aceste condiţii nu atrage răspunderea juridică a soldaţilor şi 

gradaţilor profesionişti; 

e) să participe necondiţionat la misiuni internaţionale, în funcţie de cerinţele Ministerului 

Apărării; 

f) să preţuiască onoarea şi tradiţiile de luptă ale Armatei României, ale armei şi unităţii din 

care fac parte, precum şi demnitatea gradului şi a uniformei militare pe care le poartă; 

g) să-şi perfecţioneze pregătirea profesională, să se instruiască temeinic, să pregătească 

subordonaţii şi să apere drepturile acestora; 

h) să acţioneze pentru întreţinerea regulamentară şi menţinerea în stare de operativitate a 

tehnicii şi a armamentului şi pentru folosirea şi administrarea eficientă a bunurilor din 

dotare; 

i) să păstreze cu stricteţe secretul de stat şi de serviciu, precum şi caracterul confidenţial al 

activităţilor şi informaţiilor pe care le deţin. 

Art. 65.  (1) Soldaţii şi gradaţii profesionişti răspund penal, contravenţional, material şi 

disciplinar, după caz, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cadrele militare în activitate. 

(2) Nu constituie infracţiune îndeplinirea oricărui act ordonat de comandant sau altă 

autoritate legitimă, dacă ordinul este dat în forma prevăzută de lege şi nu este, în mod vădit, ilegal. 

(3) Despre neexecutarea ordinului vădit ilegal sau a celui contrar legii, obiceiurilor 

războiului şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, soldaţii şi gradaţii profesionişti 

au obligaţia să informeze, potrivit regulamentelor militare, şeful imediat superior celui care a dat 

ordinul. 

 

Secţiunea 2 

DREPTURI 

 

Art. 66.  (1) Cadrele militare în activitate au dreptul la: 

a) soldă lunară, compusă din solda de grad, solda de funcţie, gradaţii şi indemnizaţii, 

precum şi la prime, premii, sporuri şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri se 

stabilesc prin hotărâre a Guvernului; 

b) echipament, hrană, asistenţă medicală, medicamente, locuinţă de serviciu, gratuite, 

concedii şi scutiri medicale plătite, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;  

c) reduceri sau scutiri de impozit pe venit şi ale cuantumului chiriei, ajutoare şi alte 

drepturi, potrivit reglementărilor în vigoare; 

d) documente de transport gratuit pentru efectuarea concediului de odihnă sau în cazul 

mutării dintr-o garnizoană în alta, potrivit reglementărilor în vigoare. 

e) suportarea de către Ministerul Apărării Naţionale a sumelor necesare pentru asigurarea 

asistenţei juridice a cadrelor militare pentru fapte săvârşite de către acestea în 

exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu, în condiţiile stabilite prin ordin al 

ministrului apărării naţionale. 



Art. 67.  Cadrele militare în activitate au dreptul să urmeze învăţământul superior militar sau 

civil, postuniversitar, doctoratul sau alte forme de perfecţionare a pregătirii, cu respectarea normelor 

legale. 

Art. 68.  (1) Cadrele militare în activitate pot fi trimise la studii în străinătate, prin concurs, cu 

aprobarea ministrului apărării naţionale. 

(2) Cadrele militare în activitate care au absolvit şcoli şi academii militare, cursuri sau 

alte forme de pregătire în străinătate beneficiază de drepturi depline la încadrarea şi promovarea în 

funcţii corespunzătoare studiilor din ţară cu care le-au fost echivalate diplomele dobândite, în 

condiţiile legii şi ale reglementărilor militare. 

Art. 69.  (1) În timp de pace, cadrele militare în activitate au dreptul la concediu de odihnă, 

concediu de odihnă suplimentar pentru activitate în locuri de muncă cu condiţii deosebite - 

vătămătoare, grele sau periculoase - şi la concediu de studii. 

(2) Regulile privind durata şi acordarea concediului de odihnă, concediului de odihnă 

suplimentar şi a concediului de studii, precum şi compensarea în bani a concediului de odihnă 

neefectuat se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  

(3) În timp de pace, cadrele militare în activitate au dreptul la concedii fără plată, pe o 

durată de cel mult 4 ani, în următoarele situaţii: 

a) solicită să îşi urmeze soţia sau soţul trimis în străinătate de către Ministerul Afacerilor 

Externe, de alte ministere, autorităţi administrative autonome, organe ori alte instituţii de 

specialitate ale administraţiei publice centrale, pentru îndeplinirea unei misiuni 

permanente în străinătate la misiunile diplomatice, la oficiile consulare sau la alte 

reprezentanţe naţionale, structuri şi comandamente din cadrul organizaţiilor 

internaţionale din care România face parte, pentru o perioadă mai mare de 6 luni; 

b) au fost selectate pentru a ocupa posturi de expert cu statut de angajat temporar în 

structurile din cadrul organizaţiilor internaţionale din care România face parte, în baza 

aprobării ministrului apărării naţionale. 

(4) Pentru alte cazuri, temeinic motivate, cadrele militare în activitate au dreptul la 

concedii fără plată, pe durată determinată, de cel mult un an. 

(5) Concediile fără plată prevăzute la alin. 1 şi 2 se aprobă de către ministrul apărării 

naţionale sau de către comandanţii stabiliţi de acesta. 

(6) Ministrul apărării naţionale poate prelungi durata concediilor fără plată prevăzute la 

alin. 1 şi 2 cu cel mult un an. 

(7) În perioada concediului fără plată, acordat potrivit prevederilor alin. 1 sau 2, cadrele 

militare sunt suspendate din funcţie şi nu beneficiază de niciun drept din partea Ministerului 

Apărării Naţionale, cu excepţia celui privind folosirea locuinţei de serviciu, în cazul când se dispune 

de aceasta. 

(8) Perioada concediului fără plată nu constituie vechime în serviciu pentru stabilirea 

pensiei, vechime în activitate pentru acordarea Semnului onorific în Serviciul Patriei şi/sau pentru 

acordarea gradaţiei următoare în condiţiile legii. 

(9) În situaţia prevăzută la alin. 1 lit. a) şi alin. 2, la stabilirea stagiului în gradul pe care 

îl au cadrele militare se ia în calcul o perioadă egală cu 3 pătrimi din durata concediului fără plată. 

(10) În situaţia prevăzută la alin. 1 lit. b), la stabilirea stagiului în gradul pe care îl au 

cadrele militare se ia în calcul întreaga durată a concediului fără plată. 

(11) La încetarea concediului fără plată, instituţia are obligaţia de a numi cadrul militar pe 

o funcţie vacantă sau să îl pună la dispoziţie în vederea încadrării. 

Art. 70.  (1) Femeile, cadre militare în activitate, au dreptul la concediu de maternitate şi 

beneficiază de pauze pentru alimentarea şi îngrijirea copilului, precum şi de alte drepturi prevăzute 

de lege pentru femeile salariate din administraţia publică. 

(2) Cadrele militare în activitate, femei şi bărbaţi, au dreptul la concediu şi indemnizaţie 

pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până 

la împlinirea vârstei de 7 ani, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. 



Art. 71.  Pentru rezolvarea unor situaţii personale sau familiale deosebite, cadrelor militare în 

activitate şi soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, li se pot acorda permisii, conform R.G.1/2008.  

Art. 72.  (1) Cadrele militare în activitate numite în prima funcţie sau mutate în interesul 

serviciului într-o altă garnizoană decât cea în care îşi au domiciliul şi care nu deţin locuinţă 

proprietate personală în acea garnizoană, nici ei şi nici soţiile sau soţii acestora, în situaţia în care nu 

li se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, au dreptul la o compensaţie lunară pentru chirie 

de până la 50% din solda lunară. 

(2) Cadrele militare în activitate numite în prima funcţie sau mutate în interesul 

serviciului într-o garnizoană în care îşi au domiciliul, dar care nu deţin locuinţă proprietate 

personală, nici ei şi nici soţiile sau soţii acestora, în situaţia în care nu li se poate asigura spaţiu de 

locuit corespunzător, pot beneficia, în cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale 

efectuate de o comisie constituită prin ordin al ministrului apărării naţionale, de compensaţia lunară 

pentru chirie, prevăzută la alin. 1, la propunerea comandanţilor sau a şefilor cadrelor militare 

respective. 

(3) Cuantumul concret al compensaţiei şi condiţiile de acordare a acesteia se stabilesc 

prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului apărării naţionale.  

Art. 73.  (1) Soldaţii şi gradaţii profesionişti au dreptul la: 

a) soldă lunară, ale cărei elemente componente şi cuantumuri se stabilesc potrivit legii, 

precum şi alte drepturi băneşti în conformitate cu reglementările în vigoare; 

b) echipament şi hrană gratuite, în condiţiile legii; 

c) asistenţă medicală şi medicamente gratuite, în condiţiile plăţii contribuţiei la Fondul 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate; 

d) documente militare de transport gratuit pentru efectuarea concediului de odihnă sau în 

cazul mutării dintr-o garnizoană în alta, în condiţiile prevăzute de reglementările în 

vigoare pentru subofiţeri. 

(2) Soldaţii şi gradaţii profesionişti pot beneficia, în condiţiile stabilite prin ordin al 

ministrului apărării, de: 

a) compensaţie lunară pentru chirie, în cuantum de până la 50% din solda lunară; 

b) locuinţă de intervenţie, cu scutire de la plata chiriei; 

c) produse de informare publică internă, în mod gratuit. 

(3) Soldaţilor şi gradaţilor profesionişti li se vor asigura condiţii şi dotări igienico-

sanitare adecvate. 

Art. 74.  (1) Soldaţii şi gradaţii profesionişti au dreptul să urmeze, în condiţiile legii, orice 

formă de perfecţionare a pregătirii aparţinând învăţământului militar sau civil. 

(2) Soldaţii şi gradaţii profesionişti au dreptul să urmeze, în condiţiile legii, orice formă 

de învăţământ din sistemul superior civil şi de perfecţionare a pregătirii aparţinând învăţământului 

militar sau civil. 

 

 

  



 

Secţiunea 3 

INTERZICEREA SAU RESTRÂNGEREA EXERCIŢIULUI UNOR DREPTURI ŞI 

LIBERTĂŢI  

 

Art. 75.  (1)Cadrelor militare în activitate le este interzisă exercitarea următoarelor drepturi: 

a) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă 

prin orice mijloace sau alte activităţi în favoarea acestora ori a unui candidat 

independent pentru funcţii publice; 

b) să candideze pentru a fi alese în administraţia publică locală şi în Parlamentul României, 

precum şi în funcţia de Preşedinte al României; 

c) să declare sau să participe la grevă. 

Art. 76.  (1) Cadrelor militare în activitate le este restrânsă exercitarea unor drepturi şi 

libertăţi, astfel: 

a) opiniile politice pot fi exprimate numai în afara serviciului; 

b) exprimarea în public a unor opinii contrare intereselor României şi forţelor armate nu 

este permisă; 

c) condiţiile în care cadrele militare în activitate vor putea să prezinte public informaţii 

militare se vor stabili prin ordin al ministrului apărării naţionale; 

d) aderarea la culte religioase este liberă, mai puţin la cele care, potrivit legii, contravin 

normelor de păstrare a ordinii publice, precum şi la cele care încalcă bunele moravuri 

sau afectează exercitarea profesiei; 

f) constituirea în diferite forme de asociere cu caracter profesional, tehnico-ştiinţific, 

cultural, sportiv-recreativ sau caritabil, cu excepţia celor sindicale ori care contravin 

comenzii unice, ordinii şi disciplinei specifice instituţiei armatei, este permisă în 

condiţiile stabilite prin regulamentele militare. 

g) participarea la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau întruniri cu caracter politic ori 

sindical este interzisă, cu excepţia activităţilor la care se participă în misiune; 

h) cadrele militare în activitate se pot deplasa în străinătate în condiţiile ce se stabilesc prin 

ordin al ministrului apărării naţionale. 

Art. 77.  (1) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate au obligaţia de a nu efectua 

activităţi care contravin demnităţii, prestigiului şi normelor de comportare ce decurg din calitatea 

lor de cadre militare. 

(2) Cadrelor militare în activitate le este interzis: 

a) să îndeplinească alte funcţii decât cele în care sunt încadrate, cu excepţia cumulului 

prevăzut de lege, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale; 

b) să fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii 

ori societăţi comerciale, cu excepţia celor numite în consiliile de administraţie ale 

regiilor autonome şi societăţilor comerciale din subordinea Ministerului Apărării 

Naţionale, din cadrul industriei de apărare sau în legătură cu aceasta. 

 

 
  



 

B.  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE PERSONALULUI  CIVIL 

 

Secţiunea 1 

 DREPTURI 

 

Art. 78.  (1) În conformitate cu art. 37 din Codul Muncii, drepturile şi obligaţiile privind 

relaţiile de muncă dintre angajat şi comandantul unităţii se stabilesc potrivit legii, precum şi prin 

negociere colectivă şi individuală. Principalele drepturi şi obligaţii, legalmente instituite ale 

salariaţilor, sunt prevăzute la art. 39 alin. (1) din Codul muncii, completate cu cele prevăzute în 

Legea nr. 1/2011- educaţiei naţionale şi al „Regulamentului de ordine interioară aplicabil 

personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale” şi cele dictate de Carta universitară şi 

Regulamentul Intern al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”,  precum şi de hotărârile organelor 

instituţionale ale acesteia.        

(2) Potrivit art.38 din Codul Muncii salariaţii civili nu pot renunţa în cursul negocierii şi 

ulterior la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege, orice tranzacţie în acest sens fiind lovită de 

nulitate absolută.  

Art. 79.  Personalul civil contractual  are,  în principal,  următoarele drepturi:  

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă, corespunzător postului ocupat, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare specifică instituţiilor publice de apărare naţională, 

ordine publică şi siguranţă naţională;  

b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;  

c) dreptul la concediu de odihnă anual, concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului în 

vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap şi concedii fără plată 

conform prevederilor legale  ;  

d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;  

e) dreptul la demnitate în muncă;  

f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;  

g) dreptul la acces la formarea profesională;  

h) dreptul la informare şi consultare;  

i) dreptul la exprimare liberă şi opinie; 

j) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului 

de muncă;  

k) dreptul la protecţie socială;  

l) dreptul la asistenţă medicală  gratuită în spitale şi policlinici, precum şi medicamente 

gratuite pe timpul spitalizării sau tratamentului ambulatoriu, în condiţiile legii;  

m) dreptul de folosire a caselor de odihnă, sanatoriilor,căminelor de garnizoană şi altor 

spaţii cu destinaţie recreativă sau sportivă aflată în proprietatea/administrarea 

Ministerului Apărării Naţionale în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului;  

n) dreptul de a beneficia de bilete la tratament şi odihnă pentru acesta şi membrii de 

familie, în condiţiile actelor normative specifice în vigoare 

o)  folosirea locuinţelor de serviciu sau de intervenţie, în condiţiile stabilite prin ordin al 

ministrului apărării naţionale; 

p) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;  

q) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.  

Art. 80.  Alte drepturi ale salariaţilor Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, sunt :  

a)  potrivit art. 304 din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, drepturile personalului didactic 

decurg din Carta universitară, din Codul de etică universitară, din contractul individual 

de muncă, precum şi din legislaţia în vigoare; 



b) protecţia drepturilor salariaţilor, precum şi a drepturilor de proprietate intelectuală 

asupra creaţiei ştiinţifice, culturale sau artistice este garantată şi se asigură în 

conformitate cu prevederile Cartei universitare şi cu legislaţia specifică în vigoare. 

c) membrilor comunităţii universitare le este garantată libertatea academică. În baza 

acesteia, ei pot exprima liber opinii academice în spaţiul universitar şi au libertatea de 

predare, de cercetare şi de creaţie, în conformitate cu criteriile de calitate academică. 

d) personalul didactic şi de cercetare are dreptul de a publica studii, articole, volume sau 

opere de artă, de a candida la obţinerea de granturi naţionale şi internaţionale, fără 

restricţii ale libertăţii academice. 

e) personalul didactic şi de cercetare are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii 

profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, în conformitate cu prevederile legii. 

f) personalului didactic trimis în străinătate cu misiuni de stat, cel care lucrează în 

organisme internaţionale, precum şi însoţitorii acestora, dacă sunt cadre didactice titulare 

pe un post didactic din învăţământ, i se rezervă postul didactic pentru perioada 

respectivă. 

g) personalului didactic titular pe un post didactic din învăţământ, solicitat în străinătate 

pentru predare, cercetare, activitate artistică sau sportivă, pe bază de contract, ca urmare 

a unor acorduri, convenţii guvernamentale, interuniversitare sau interinstituţionale, ori 

trimis pentru specializare, i se rezervă postul didactic pentru perioada respectivă. 

h) personalul didactic titular pe un post didactic din învăţământ, care din proprie iniţiativă 

solicită să se specializeze sau să participe la cercetare ştiinţifică în ţară sau în străinătate, 

are dreptul la concedii fără plată. Durata totală a acestora nu poate depăşi 3 ani într-un 

interval de 7 ani. Aprobările în aceste situaţii sunt de competenţa conducerii instituţiei de 

învăţământ superior sau, după caz, a consiliului de administraţie, dacă se face dovada 

activităţii respective. 

i) personalul didactic titular pe un post didactic din învăţământ poate beneficia de concediu 

fără plată pe timp de un an universitar, o dată la 10 ani, cu aprobarea instituţiei de 

învăţământ superior, cu rezervarea catedrei pe perioada respectivă. 

j) perioada de rezervare a postului didactic se consideră vechime în învăţământ. 

k) cadrele didactice sunt protejate în spaţiul universitar de autorităţile responsabile cu 

ordinea publică. Protecţia se asigură împotriva persoanei sau grupului de persoane care 

aduc atingere demnităţii umane şi profesionale a cadrelor didactice ori care împiedică 

exercitarea drepturilor şi a obligaţiilor lor. Protecţia este solicitată de persoana autorizată 

conform Cartei universitare.  

l) dreptul la promovare în grade profesionale sau funcţii superioare, pe bază de concurs sau 

prin evaluare anuală şi transformarea postului, în condiţiile legii, ale normelor emise de 

autorităţile competente şi ale normelor interne ale Academiei, în raport cu pregătirea, 

experienţa şi rezultatele muncii, consemnate în cadrul procedurilor de evaluare;  

m)  dreptul de a desfăşura activităţi suplimentare normei didactice, în regim de plata cu ora; 

acest drept poate fi exercitat prin evitarea supraîncărcării unei persoane, astfel încât să 

nu fie prejudiciată calitatea procesului de învăţământ şi a formării studenţilor; acest drept 

se exercită cu respectarea normelor şi interdicţiilor legale, precum şi a hotărârilor 

organelor de conducere ale Academiei; 

n) dreptul la utilizarea nelimitată a bazei materiale şi a resurselor învăţământului în scopul 

realizării obligaţiilor profesionale, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, a 

normelor deontologice şi de etică; acest drept poate fi restrâns în condiţiile încălcării 

obligaţiei de fidelitate faţă de angajator;  

o) dreptul la liberă iniţiativă profesională, care se referă, în principal, la: conceperea 

activităţii profesionale, adoptarea unor metodologii noi de predare/cercetare, punerea în 

practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ, organizarea 

unor activităţi extracurriculare, înfiinţarea de centre, laboratoare, cercuri, cenacluri, 

formaţii artistice şi sportive, publicaţii, conform legii şi Cartei universitare:  



p) dreptul de a nu fi perturbat în activitatea didactică şi de a fi protejat, în ceea ce priveşte 

securitatea personală şi demnitatea, în incinta spaţiilor universitare şi în vecinătatea 

acestora; şeful structurii de pază este autorizat să facă toate demersurile concrete de 

asigurare a acestei protecţii, la solicitarea cadrului didactic sau a altor persoane care 

justifică un interes în protecţia acestora;  

q) dreptul de a participa la viaţa socială şi publică, în interes propriu, în afara programului 

de program, precum şi în interesul învăţământului şi al Academiei, cu respectarea 

obligaţiilor de fidelitate şi de reprezentare loială a instituţiei angajatoare;  

r) alte drepturi prevăzute de acte normative în vigoare.  

 

 

Secţiunea 2 

 OBLIGAŢII 

 

Art. 81.  În completarea celor prevăzute de art. 39 alin. (2) din Codul Muncii, principalele 

obligaţii ale personalului civil din  Academia Navală sunt:  

a) să fie loial instituţiei armatei; 

b) să respecte prevederile din contractul individual de muncă precum şi a celorlalte acte 

normative în vigoare ce reglementează activitatea instituţiei atât ca instituţie militară cât 

şi ca instituţie de învăţământ, precum şi dispoziţiile legale privind păstrarea secretului de 

stat şi de serviciu. Obligaţia de a păstra secretul de stat şi de serviciu se menţine şi după 

încetarea raporturilor de muncă/serviciu, în funcţie de nivelul de acces la aceste 

informaţii;  

c) să participe la promovarea loială a Academiei, a programelor şi imaginii sale, 

contribuind pozitiv la vizibilitatea pe plan naţional şi internaţional a acesteia;  

d) să nu exprime în mod public opinii care afectează, direct sau indirect, prestigiul 

învăţământului sau al Academiei ori demnitatea profesiei;  

e) să respecte obligaţia legală de fidelitate faţă de Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, în 

condiţiile în care aceasta este stabilită prin Hotărâre a Senatului Academiei;  

f) să nu încalce regulile de bună cuviinţă şi de respect faţă de superiori, egali şi subalterni 

şi să aibă o ţinută îngrijită şi decentă; Să aibă o comportare corectă faţă de colegi, 

studenţi şi alte persoane, precum şi o ţinută decentă corespunzătoare mediului academic 

şi imaginii Academiei;  

g) obligaţia de a respecta disciplina muncii;  

h) să-şi îndeplinească atribuţiile potrivit fişei postului ocupat, a dispoziţiilor legale date de 

şefii ierarhici în îndeplinirea acestora, la termenele fixate şi la un nivel de calitate 

corespunzător mediului competitiv în care funcţionează Academia;  

i) Să respecte programul de lucru stabilit şi să nu părăsească locul de muncă în timpul 

programului, fără aprobarea şefilor ierarhici; 

j) să-şi însuşească şi să respecte regulile, normele şi instrucţiunile care reglementează 

activitatea în cadrul instituţiei, aduse la cunoştinţa lor prin grija conducerii;  

k) să participe la activităţile cu caracter militar, alertă, aplicaţii, pregătire militară, exerciţii 

de mobilizare; 

l) să se prezinte la unitate în condiţiile instituirii stării de asediu sau de urgenţă; 

m) să nu săvârşească fapte care ar pune în primejdie securitatea unităţii, a personalului 

acesteia sau a propriei lor persoane 

n) să nu deterioreze, degradeze sau descompleteze patrimoniul Academiei; să manifeste 

grijă şi să folosească dotările materiale ale instituţiei numai pentru activităţi legate de 

realizarea atribuţiilor de serviciu şi să nu scoată din unitatea militară, fără aprobare, 

documente, echipamente sau orice alte bunuri care aparţin acesteia; să predea lucrările, 



documentele şi materialele/bunurile pe care le are în primire conform prevederilor legale 

în vigoare; 

o) să respecte cu stricteţe normele de sănătate şi securitate în muncă, de apărare împotriva 

incendiilor potrivit legii, încercând să evite apariţia situaţiilor ce ar pune în primejdie 

persoane, precum şi clădirile şi instalaţiile instituţiei;  

p) să anunţe unitatea în termen de 2 zile, atunci când nu se poate prezenta la unitate din 

cauze de boală sau alte motive şi  să asigure prezentarea certificatului medical la unitatea 

angajatoare în termenul prevăzut de lege;   

q) să nu pretindă şi să nu primească de la colegii de serviciu, subordonaţi, superiori sau alte    

persoane, avantaje materiale în scopul exercitării atribuţiilor proprii de serviciu sau 

pentru favorizarea rezolvării unor servicii;  

r) să participe la procesul de evaluare anuală a performanţelor personalului din Academie; 

Cadrele didactice să evalueze studenţii potrivit conştiinţei proprii, cu respectarea 

criteriilor validate de organele de conducere a Academiei Navale. Consiliul de 

administraţie al Academiei adoptă prin regulament regimul fraudelor comise de studenţi;  

s) să declare angajatorului, în caz de cumul, locul unde exercită funcţia de bază;   

t) să intervină în mod responsabil în cazul producerii unor avarii, accidente tehnice, 

incendii sau calamităţi, acţionând în vederea reducerii consecinţelor acestora, păstrând 

proporţia cu gravitatea reală a pericolului;  

u) să anunţe imediat şefii ierarhici de producerea oricărui accident păstrând, în limita 

posibilului, intactă starea de fapt;  

v) să nu fumeze în incinta Academiei decât în locurile special amenajate pentru acest scop 

şi marcate corespunzător;  

w) să menţină ordinea şi curăţenia la locul de muncă şi în cadrul instituţiei; 

x)  alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. 

Art. 82.  Personalului civil îi este interzis: 

a) să-şi exprime sau să-şi manifeste public convingerile şi preferinţele lor politice, să 

favorizeze vreun partid politic sau vreo organizaţie căreia îi este aplicabil acelaşi regim 

juridic ca şi partidele politice, în exercitarea atribuţiilor ce le revin. Să nu desfăşoare 

activităţi de propagandă politică sau etnică în incinta universitară (clădiri, campusuri şi 

spaţiile adiacente acestora) şi să nu asocieze aceste activităţi, desfăşurate în afara instituţiei, 

cu numele Academiei; 

b) să declare sau să participe la grevă sau să organizeze şi să participe la mitinguri şi 

demonstraţii în imediata apropiere a obiectivelor militare; 

c) să facă declaraţii sau să dea publicităţii în presă informaţii/articole/documente  referitoare la 

armată, fără avizul structurilor militare de specialitate, cu excepţia celor de interes public; 

d) să introducă şi să comercializeze în incinta Academiei băuturi alcoolice, substanţe toxice sau 

droguri, să se prezinte la serviciu  sau să desfăşoare activităţi sub influenţa acestora;  

e) să introducă în incinta Academiei materiale sau produse care ar putea provoca incendii sau 

explozii, cu excepţia celor utilizate în îndeplinirea sarcinilor de serviciu.  

f) să desfăşoare, în cadrul programului de lucru, alte activităţi decât cele legate de atribuţiile 

postului sau de sarcinile unităţii militare; 

 
  



C.  ÎNDATORIRILE ŞI DREPTURILE STUDENŢILOR MILITARI ŞI CIVILI 

 

Secţiunea 1 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE STUDENŢILOR 

 

Art. 83.  Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studenţilor din ANMB stipulează pe 

lângă principalele drepturi şi obligaţii ale studenţilor, principiile de reprezentare ale acestora în 

Consiliile Facultăţilor, în Senatul Universitar, în celelalte organisme şi structuri manageriale la nivel 

instituţional.  

Art. 84.  În cazul studenţilor militari Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor 

studenţilor din ANMB se completează cu prevederile regulamentelor militare. 

Art. 85.  Principalele drepturi ale studenţilor cuprind gratuitatea învăţământului în limita 

locurilor disponibile, asistenţei medicale şi acordarea de burse şi tarife reduse, implicarea în 

activităţi de cercetare ştiinţifică, accesul în spaţiile universităţii care permit desfăşurarea de 

activităţi sociale, sportive şi culturale, spaţiile de cazare şi hrănire. 

Art. 86.  Principalele obligaţii ale studenţilor implică respectarea prevederilor privind 

desfăşurarea procesului de învăţământ şi instrucţie, ordinea şi disciplina în unitate, normele de 

conduită, respectarea şi recunoaşterea autorităţii cadrelor didactice. 

 

 

D.  RELAŢIILE ÎNTRE MILITARI ŞI PERSONALUL CIVIL 

 

Art. 87.  Personalul civil când se prezintă  foloseşte aceeaşi formulă de adresare  ca la salut, 

adăugând numai numele; la funcţii egale, personalul civil bărbat salută primul. 

a) Militarii pot fi faţă de personalul civil în relaţie de şef, de subordonat sau pe funcţii 

similare, conform statului de organizare. 

b) În cazul executării unei activităţi de serviciu, în comun, de către militari şi personal civil, 

care pe linie de serviciu nu sunt subordonaţi unii faţă de alţii, cel mai mare în funcţie 

este considerat şef. La funcţii egale, militarul conduce activitatea.  

c) Militarii şi personalul civil, indiferent de grad şi funcţie, se salută folosind formula 

„Bună ziua/dimineaţa/seara domnule/doamnă/domnişoară  ...  gradul pentru 

militari/funcţia pentru personalul civil!” 

 
 

5.1.  ÎNCADRAREA ÎN FUNCŢII A PERSONALULUI MILITAR/  

ANGAJAREA PERSONALULUI CIVIL CONTRACTUAL 

 

 

Secţiunea 1 

 ÎNCADRAREA ÎN FUNCŢII A PERSONALULUI MILITAR  

 

Art. 88.  Cadrele militare se numesc în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade 

egale sau mai mari faţă de cele pe care le au. Competenţele de numire se stabilesc prin ordin al 

ministrului apărării naţionale. 

Art. 89.  (1) Selecţionarea cadrelor militare din Ministerul Apărării Naţionale pentru numirea 

în funcţii prevăzute în statul de organizare cu grad superior celui pe care îl au se face de către 

comisiile de selecţie constituite în acest scop, potrivit Ghidului carierei militare, iar în situaţii care 

impun adoptarea de măsuri urgente, cadrele militare pot fi numite în funcţii similare celor deţinute 

sau superioare acestora prin ordin al ministrului apărării naţionale. 

(2) Cadrele militare nu pot fi numite în funcţii prevăzute în statele de organizare cu 

grade inferioare celor pe care le au. 



(3) Încadrarea şi promovarea ofiţerilor în funcţii didactice se fac potrivit prevederilor 

prezentei legi şi ale actelor normative aplicabile instituţiilor militare de învăţământ (Legea nr. 

1/2011 a educaţiei naţionale, Hotărârea de Guvern nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-

cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul 

superior, Instrucţiuni privind corpul instructorilor militari din instituţiile militare de învăţământ, 

aprobat prin ordin al ministrului apărării naţionale).  

(4) Medicilor şi farmaciştilor militari li se acordă grade profesionale conform normelor 

legale. 

Art. 90.  (1)Mutarea cadrelor militare în activitate dintr-o unitate în alta, precum şi 

schimbarea din funcţii în cadrul Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" se efectuează o singură dată 

pe an, cu excepţia situaţiilor deosebite stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale. 

Art. 91.  (1) Cadrele militare în activitate pot fi detaşate la alte unităţi pentru îndeplinirea unor 

misiuni sau pentru a urma o formă de perfecţionare a pregătirii pe o perioadă de cel mult un an, 

durată care poate fi prelungită, cu aprobarea ministrului apărării naţionale, până la cel mult 2 ani. 

(2) Pe timpul detaşării, cadrele militare rămân încadrate în funcţiile şi unităţile militare 

din care au fost detaşate şi beneficiază de toate drepturile legale. 

Art. 92.  (1) Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale pot îndeplini, 

temporar, prin împuternicire, atribuţiile unei alte funcţii vacante sau al cărei titular lipseşte o 

perioadă mai mare de o lună, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, 

pentru o perioadă de până la 6 luni, interval care poate fi prelungit cu aprobarea ministrului apărării 

naţionale până la cel mult un an. 

(2) Pe timpul exercitării atribuţiilor funcţiilor în care au fost împuternicite, cadrele 

militare au obligaţiile şi drepturile corespunzătoare funcţiilor respective. 

Art. 93.  (1) Numirea în funcţie şi eliberarea din funcţie în Academia Navală "Mircea cel 

Bătrân" precum şi detaşarea cadrelor militare în condiţiile art. 4 se fac, în timp de pace şi în timp de 

război, conform competenţelor stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale. 

(2) Împuternicirea sau încetarea împuternicirii cadrelor militare în activitate din 

Ministerul Apărării Naţionale se efectuează conform competenţelor stabilite prin ordin al 

ministrului apărării naţionale. 

Art. 94.  (1) În timp de pace, stagiul minim în grad pentru înaintarea în gradul următor a 

ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate se stabileşte astfel: 

 

A. Pentru ofiţeri: 

a) sublocotenent şi aspirant 3 ani 

b) locotenent 5 ani 

c) căpitan 5 ani 

d) maior şi locotenent-comandor 5 ani 

e) locotenent-colonel şi căpitan-comandor 5 ani. 

Pentru gradele de colonel, comandor şi superioare acestora nu se stabilesc stagii în grad. 

 

B.Pentru maiştri militari şi subofiţeri: 

a) maistru militar clasa a V-a şi sergent  3 ani 

b) maistru militar clasa a IV-a şi sergent major 4 ani  

c) maistru militar clasa a III-a şi plutonier 5 ani 

d) maistru militar clasa a II-a şi plutonier major 7 ani 

e) maistru militar clasa I şi plutonier adjutant 6 ani. 

 

Art. 95.  (1) La calculul stagiului minim în grad nu se ia în considerare timpul în care cadrele 

militare au absentat de la program datorită incapacităţii temporare de muncă şi concediilor 



prevăzute la art. 15, dacă absenţele însumează 365 de zile pe parcursul a 2 ani calendaristici 

consecutivi. 

(2) Stagiul minim în grad se reduce cu un an pentru ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii 

în activitate care, pe întreaga durată a stagiului, îndeplinesc funcţii de personal navigant din aviaţie, 

de paraşutişti, de personal ambarcat pe submarine, pe vedete torpiloare sau pe alte nave similare, 

stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, precum şi pentru scafandri. 

Art. 96.  (1) Soldaţii şi gradaţii profesionişti sunt încadraţi în funcţii vacante prevăzute în 

statul de organizare prin ordin al Comandantului Academiei Navale "Mircea cel Bătrân".  

(2) În vederea încheierii contractelor cu soldaţii şi gradaţii profesionişti din Academia 

Navală "Mircea cel Bătrân", ministrul apărării deleagă competenţa comandantului Academiei. 

(3) Contractul poate fi modificat numai cu acordul părţilor, cu excepţiile prevăzute de 

Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(4) Modificarea contractului poate consta în modificarea duratei acestuia, locului şi felului 

muncii, condiţiilor de muncă, soldei lunare, timpului de muncă şi de odihnă. 

Art. 97.  (1) Soldaţii şi gradaţii profesionişti pot fi mutaţi, în interesul serviciului, dintr-o 

unitate militară în alta, în aceleaşi condiţii ca şi subofiţerii în activitate. 

(2) Cuantumul indemnizaţiei la care are dreptul soldatul sau gradatul voluntar mutat în 

interesul serviciului este cel prevăzut de lege pentru subofiţerii în activitate. 

Art. 98.  (1) Promovarea în grad a soldaţilor şi fruntaşilor profesionişti care îndeplinesc toate 

condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale se face prin ordinul Comandantului 

Academiei Navale "Mircea cel Bătrân". 

(2) Criteriile generale de promovare sunt: 

a) performanţele dovedite pe timpul îndeplinirii atribuţiilor funcţionale, rezultate din 

documentele de apreciere; 

b) stagiul minim în grad; 

c) nivelul de pregătire. 

(3) În timp de pace, stagiul minim în grad pentru înaintarea în gradul următor a 

soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în activitate se stabileşte astfel: 

a) soldat: un an; 

b) fruntaş: 2 ani. 

Art. 99.  Numirea soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în funcţii superioare se poate face 

numai în situaţia în care aceştia îndeplinesc condiţiile pentru a fi promovaţi în grad, odată cu 

numirea în funcţii. 

 

Secţiunea 2  

ANGAJAREA PERSONALULUI CIVIL CONTRACTUAL  

 

Art. 100.  (1) În conformitate cu  art. 30 din Legea 53/2011 – Codul Muncii, încadrarea 

personalului civil se face numai prin concurs sau examen, după caz. Posturile vacante existente în 

statul de funcţii vor fi scoase la concurs, în raport cu necesităţile unităţii. În cazul în care la 

concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant nu s-au prezentat mai mulţi candidaţi, 

încadrarea în muncă se face prin examen. 

(2) Condiţiile de organizare şi modul de desfăşurare a concursului/examenului precum şi 

ocuparea unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual, existent în statul de 

organizare al Academiei se face prin concurs sau examen, cu aplicarea prevederilor din  Hotărârea 

Guvernului României nr.286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale  de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, şi a Ordinului  ministrului 



apărării naţionale nr M-58  din 08.07.2011 - pentru aprobarea Normelor privind  ocuparea prin 

concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual din 

Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului civil 

contractual din Ministerul Apărării Naţionale. 

(3) Normele menţionate la alin. (2) sunt aplicabile în situaţia în care prin reglementările 

specifice anumitor categorii de personal civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale nu se 

dispune altfel. 

(4) În cazul personalului didactic, ocuparea posturilor este de competenţa Academiei cu 

respectarea prevederilor Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale, a Hotărârii Guvernului nr. 457 din 4 

mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi 

de cercetare vacante din învăţământul superior şi a metodologiei proprii de conferire a titlurilor şi 

de ocupare a posturilor didactice aprobată de către senatul universitar  precum şi a standardelor 

minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a 

gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice 

aferente panelului pe domenii fundamentale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor şi Certificatelor Universitare. 

 

Art. 101.  (1) Concursul sau examenul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant se 

organizează de unitate în calitate de unitate organizatoare atât pentru posturile existente în statul de 

organizare propriu cât şi pentru unităţile subordonate pentru care se gestionează din punct de vedere 

al resurselor umane, cu aprobarea comandantului Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, în calitate 

de angajator potrivit prevederilor  Ordinului ministrului apărării naţionale nr M-58  din 08.07.2011 -  

pentru aprobarea Normelor privind  ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau 

temporar vacant de personal civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului civil contractual din Ministerul Apărării cu 

respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru 

privind stabilirea principiilor generale privind  ocuparea prin concurs ori examen a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 

plătit din fonduri publice şi a celorlalte acte normative în vigoare. 

(2) Scoaterea la concurs a unui post vacant de personal civil contractual se face cu 

menţionarea gradului sau a treptei profesionale pe care urmează să se facă încadrarea. 

(3) Scoaterea la concurs a unui post temporar vacant de personal civil contractual se face, 

de regulă, la nivelul gradului sau a treptei profesionale a titularului ale cărui raporturi de muncă  

sunt suspendate pentru o perioadă mai mare de o lună.  

(4) Comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor precum şi 

secretariatul acestora se numesc  în ordinul de zi pe unitate de către comandantul Academiei, cu cel 

puţin 35 de zile lucrătoare înainte de data organizării primei probe a concursului cu respectarea 

prevederilor secţiunii a 4-a a Regulamentului cadru. 

Art. 102.  Poate participa la concursul sau examenul de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant de personal civil contractual persoana care are cetăţenie română şi îndeplineşte 

condiţiile generale de selecţie menţionate la art. 3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011.  

Art. 103.  Criteriile specifice de selecţie în vederea ocupării unor posturi vacante sau temporar 

vacante de personal civil contractual se stabileşte de către comandantul unităţii pe baza cerinţelor 

cuprinse în fişa postului la propunerea şefului nemijlocit al microstructurii în al cărui stat de 

organizare se află postul vacant, care vizează în principal următoarele aspecte: 

a) condiţiile de studii stabilite de prevederile statului de organizare; 

b)  absolvirea unor cursuri ori programe de perfecţionări/specializări; 
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c) nivelul de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul  scris al candidatului privind 

verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei  de acces la informaţii clasificate sau a 

certificatului de securitate;  

d) vechimea  în  muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor;  

e) nivelul de cunoaştere a limbilor străine; 

f) cunoştinţele de operare sau, după caz programare pe calculator; 

g) abilităţi, calităţi şi aptitudini corespunzătoare specificului postului; 

h) capacitatea  managerială, pentru posturile de conducere; 

i) alte cerinţe specifice, potrivit fişei postului.  

Art. 104.  (1) Pentru   participarea la concursul pentru ocuparea  posturile de execuţie  vacante 

sau temporar vacante de grad debutant, nu sunt necesare condiţii de vechime în specialitatea 

studiilor. 

(2) Condiţiile minime de vechime în muncă sau în specialitatea studiilor necesare pentru  

participarea la concursul pentru ocuparea  posturile de execuţie  vacante sau temporar vacante se 

stabilesc, astfel: 

a) 6 luni, pentru ocuparea unui post de grad imediat superior celui de debutant 

b) 3 ani pentru fiecare grad/treaptă profesională scos/scoasă la concurs. 

(3) Pentru ocuparea unui post de conducere de „şef birou”, „şef secţie”/„şef serviciu” 

sau similare gradul I este necesară o vechime în specialitatea studiilor de minim 2 ani. 

(4) Pentru ocuparea unui post de conducere de „şef birou”, „şef secţie”/”şef serviciu” 

sau similare gradul II este necesară o vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani. 

(5) Pentru ocuparea unor posturi de conducere, superioare din punct de vedere ierarhic, 

gradul I, altele decât cele enumerate la alin. (1), este necesară o vechime în specialitatea studiilor de 

minim 5 ani.  

(6) Pentru ocuparea unor posturi de conducere, superioare din punct de vedere ierarhic, 

gradul II, altele decât cele enumerate la alin. (2), este necesară o vechime în specialitatea studiilor 

de minim 8 ani.     

(7) Pentru ocuparea unor posturi de conducere, cu denumiri specifice, altele decât cele 

enumerate la alin.(1)-(4), cum ar fi „şef formaţie muncitori”, „şef atelier” etc., angajatorul stabileşte 

vechimea necesară, folosind reguli similare celor prevăzute la alineatele anterior menţionate.  

Art. 105.  (1) Ocuparea posturilor didactice titulare se realizează numai prin concurs public, 

organizat de Academie în conformitate cu prevederilor Legii nr. 1/2011, a Hotărârii Guvernului nr. 

457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor 

didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a metodologiei-cadru de concurs 

pentru ocuparea posturilor didactice proprii aprobată de Senatul Universitar al Academiei cu 

respectarea standardelor minimale naţionale. 

(2) În instituţie se poate să organizeze concurs pentru ocuparea unui post didactic sau de 

cercetare numai dacă acesta este declarat vacant. 

(3) Un post se consideră vacant dacă este prevăzut astfel în statul de funcţii, întocmit 

anual, sau dacă este vacantat pe parcursul anului universitar. 

(4) Postul se vacantează printr-una dintre următoarele modalităţi: 

a) prin încetarea contractului de muncă, conform legii; 

b) prin transferul persoanei care ocupă postul pe un alt post din cadrul aceleiaşi instituţii de 

învăţământ superior, ca urmare a câştigării unui concurs. 

(5) Posturile didactice nu pot fi scoase la concurs prin transformarea unui post ocupat 

într-un post de rang superior. 

Art. 106.  (1) Declanşarea procedurilor de concurs poate fi demarată doar după publicarea în 

Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a postului scos la concurs. 
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(2) Propunerea de organizare a concursului pentru un post vacant se face de către 

directorul departamentului în structura căruia se află postul, prin referat avizat de consiliul 

departamentului şi de consiliul facultăţii. 

(3) Lista posturilor propuse pentru ocuparea prin concurs este aprobată de decan şi 

înaintată consiliului de administraţie al Academiei în vederea aprobării conform art. 213 alin. (13) 

lit. c) din Legea nr. 1/2011. 

Art. 107.  (1) Condiţiile pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea unei funcţii didactice 

sunt cele prevăzute de prezentul articol. 

(2) Pentru funcţia de asistent universitar angajat pe perioadă nedeterminată sunt necesare 

cumulativ: 

a) deţinerea diplomei de doctor; 

b) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice 

de asistent universitar angajat pe perioadă nedeterminată, prevăzute de metodologia 

proprie. Aceste standarde constituie criteriu de evaluare a universităţilor conform art. 

193 din Legea nr. 1/2011. 

(3) Pentru funcţiile de lector universitar/şef de lucrări sunt necesare cumulativ: 

a) deţinerea diplomei de doctor; 

b) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei 

didactice de lector universitar/şef de lucrări, prevăzute de metodologia proprie. Aceste 

standarde constituie criteriu de evaluare a universităţilor conform art. 193 din Legea nr. 

1/2011. 

(4) Pentru funcţia de conferenţiar universitar sunt necesare cumulativ: 

a) deţinerea diplomei de doctor; 

b) îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice, specifice 

funcţiei didactice de conferenţiar universitar, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011; 

c) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei 

didactice de conferenţiar universitar, prevăzute de metodologia proprie. Aceste 

standarde trebuie să fie superioare sau egale standardelor minimale naţionale aprobate 

prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 

alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011. 

(5) Pentru funcţia de profesor universitar sunt necesare cumulativ: 

a) deţinerea diplomei de doctor; 

b) deţinerea atestatului de abilitare sau a dreptului de a conduce doctorate, obţinut înaintea 

intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011; 

c) îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice, specifice 

funcţiei didactice de profesor universitar, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011; 

d) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei 

didactice de profesor universitar, prevăzute de metodologia proprie. Aceste standarde 

trebuie să fie superioare sau egale standardelor minimale naţionale aprobate prin ordin al 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) 

din Legea nr. 1/2011. 

Art. 108.  (1) Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice se derulează în cel mult 45 de 

zile de la încheierea perioadei de înscriere. 

(2) Concursul constă în evaluarea activităţii ştiinţifice şi calităţilor didactice, pentru 

posturile cu componentă didactică, ale candidaţilor. 

(3) Pentru fiecare post, comisia de concurs decide ierarhia candidaţilor şi nominalizează 

candidatul care a întrunit cele mai bune rezultate. 
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(4) Preşedintele comisiei de concurs întocmeşte un raport asupra concursului, pe baza 

referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al comisiei de concurs şi cu respectarea 

ierarhiei candidaţilor decisă de comisie. 

(5) Raportul asupra concursului este aprobat prin decizie a comisiei de concurs şi este 

semnat de fiecare dintre membrii comisiei de concurs şi de către preşedintele comisiei. 

(6) Consiliul facultăţii analizează respectarea procedurilor stabilite prin metodologia 

proprie a instituţiei de învăţământ superior şi acordă sau nu avizul său raportului asupra 

concursului. Ierarhia candidaţilor stabilită de comisia de concurs nu poate fi modificată de consiliul 

facultăţii. 

(7) Senatul universitar analizează respectarea procedurilor stabilite prin metodologia 

proprie a instituţiei de învăţământ superior şi aprobă sau nu raportul asupra concursului. Ierarhia 

candidaţilor stabilită de comisia de concurs nu poate fi modificată de senatul universitar.    

Art. 109.  (1) Numirea pe un post didactic şi acordarea titlului universitar în Academie, în urma 

aprobării rezultatului concursului de către senatul universitar, se face prin decizia rectorului, 

începând cu semestrul următor desfăşurării concursului potrivit reglementărilor interne specifice 

instituţiile de învăţământ superior din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011.  

(2) Pentru posturile didactice, decizia de numire şi de acordare a titlului universitar, 

împreună cu raportul de concurs se trimite la Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului şi Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, 

denumit în continuare CNATDCU, în termen de două zile lucrătoare de la emiterea deciziei de 

numire. 

Art. 110.  Candidaţii declaraţi admişi la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător unor funcţii contractuale sunt obligaţi să se prezinte la post în 

termen de 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), în urma formulării unei cereri scrise şi 

temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile 

lucrătoare de la afişarea rezultatelor un termen ulterior de prezentare la post care nu poate depăşi 30 

de zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor concursului. 

(3) În cazul admiterii concursului pentru un post temporar vacant, contractul de muncă 

se încheie pe perioada absenţei titularului postului. 

(4) În cazul neprezentării la post la termenul stabilit la alin.(1) şi în lipsa unei înştiinţări, 

potrivit alin. (2), postul este declarat vacant, urmând să se comunice candidatului care a obţinut nota 

finală imediat inferioară posibilitatea de a ocupa postul respectiv. 

Art. 111.  (1) Angajarea efectivă a persoanei care a câştigat concursul/examenul se face după 

obţinerea certificatului de securitate sau a autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, potrivit 

legii.  

(2) O persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care 

constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci. Nerespectarea prevederilor 

menţionate atrage nulitatea contractului individual de muncă. 

(3) Anterior începerii activităţii, ulterior informării persoanei selectate, se încheie 

contractul individual de muncă în baza consimţământului părţilor, în limba română în două 

exemplare, între unitatea militară reprezentată de comandant şi persoana declarată admisă în calitate 

de salariat, cu obligaţia ca să se înmâneze acestuia un exemplar. Acesta se înregistrează în registrul 

general de evidenţă a salariaţilor, la care se anexează fişa postului şi se păstrează la dosarul 

personal.  

(4) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de 

muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de 

execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere. 
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(5) Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate 

înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi 

necesară motivarea acesteia. 

(6) Pe durata perioadei de probă salariatul beneficiază de toate drepturile şi are toate 

obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii şi regulamentele în vigoare aplicabile la nivelul instituţiei 

precum şi în contractul individual de muncă. 

(7) Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, primele 6 luni după debutul în 

profesie se consideră perioadă de stagiu. Fac excepţie acele profesii în care stagiatura este 

reglementată prin legi speciale. La sfârşitul perioadei de stagiu se eliberează obligatoriu o 

adeverinţă. 

Art. 112.  Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine prevederi contrare sau 

drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contractele de muncă. 

 
 

5.2.  SALARIZAREA 

 

Secţiunea 1  

SALARIZAREA PERSONALULUI MILITAR 

 

Art. 113.  Personalul militar din Academia Navală "Mircea cel Bătrân" beneficiază de drepturi 

băneşti acordate potrivit Anexei nr. VII Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională" la Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice.  

Art. 114.  (1) Personalul militar are dreptul la soldă lunară. 

(2) Solda lunară se compune din solda funcţiei de bază, indemnizaţii, compensaţii, 

sporuri, prime, premii şi din alte drepturi salariale. 

(3) Solda funcţiei de bază este formată din solda de funcţie, solda de grad, gradaţii şi, 

după caz, solda de comandă. Pentru realizarea diferenţierii soldelor funcţiilor de bază, se stabilesc 

clase de salarizare şi coeficienţi de ierarhizare pentru soldele de funcţie. 

Art. 115.  (1) Soldele de funcţie sunt diferenţiate prin clase de salarizare şi coeficienţi de 

ierarhizare, în raport cu nivelul studiilor, pregătirea profesională, atribuţiile ce revin fiecărei funcţii, 

solicitările la efort, complexitatea şi gradul de răspundere cerut de îndeplinirea acesteia, precum şi 

cu eşalonul la care se desfăşoară activitatea. 

(2) Clasele de salarizare şi coeficienţii de ierarhizare ai soldelor de funcţie şi nivelul 

studiilor pentru funcţiile de comandă, respectiv de execuţie ale personalului militar, pe grade 

militare, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în raport cu eşalonul la care se desfăşoară 

activitatea. 

(3) Solda de funcţie se acordă de la data prevăzută în ordinul de numire. Pentru persoanele 

chemate sau rechemate în activitate, solda de funcţie se acordă de la data prezentării la serviciu. 

Art. 116.  Solda de funcţie se stabileşte prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare 

corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi pentru fiecare funcţie cu valoarea coeficientului de 

ierarhizare corespunzător clasei 1, rotunjindu-se din leu în leu în favoarea personalului, sau prin 

acordarea cuantumului aferent claselor de salarizare corespunzătoare funcţiilor. 

Art. 117.  (1) Pentru gradul militar pe care îl deţine, ca drept al titularului şi recunoaştere în 

plan social, personalul militar, beneficiază de soldă de grad. 

(2) Cuantumul soldei de grad se actualizează prin hotărâre a Guvernului, proporţional cu 

evoluţia valorii coeficientului de ierarhizare 1,00. 

(3) Solda de grad se plăteşte de la data acordării gradului, respectiv a înaintării în grad. 

Pentru persoanele chemate sau rechemate în activitate, solda de grad se plăteşte de la data 

prezentării la serviciu. 



Art. 118.  (1) Cadrele militare în activitate care îndeplinesc funcţii de comandă beneficiază 

lunar de solda de comandă de până la 25 % din solda de funcţie. 

(2) Funcţiile pentru care se acordă solda de comandă, mărimea concretă a procentului, 

precum şi normele de acordare/suspendare se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale. 

(3) Solda de comandă se acordă de la data numirii în funcţiile cu drept la solda de 

comandă şi încetează la data schimbării din funcţie. 

Art. 119.  (1) Cadrele militare în activitate care îndeplinesc, prin împuternicire, atribuţiile 

funcţiilor prevăzute cu solda de comandă, beneficiază, pe perioada împuternicirii, de solda de 

funcţie şi de solda de comandă, corespunzător funcţiilor în care sunt împuternicite. 

(2) Cadrele militare în activitate împuternicite să asigure îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor 

de execuţie vacante sau ai căror titulari lipsesc temporar, beneficiază, pe perioada împuternicirii, de 

solda de funcţie corespunzătoare funcţiilor în care sunt împuternicite. 

(3) Cadrele militare în activitate împuternicite îşi menţin soldele de funcţie şi, după caz, 

soldele de comandă avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele acordate în baza 

prevederilor alin. (1) şi (2). 

(4) Normele metodologice privind împuternicirea pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor 

de comandă şi de execuţie se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale. 

Art. 120.  (1) În raport cu timpul servit în calitate de personal militar, cadrele militare au 

dreptul la 1-7 gradaţii, care se acordă din 3 în 3 ani. Intervalul de timp cuprins între data acordării 

gradului militar şi data absolvirii instituţiei militare de învăţământ se ia în calcul la stabilirea de 

gradaţii. Perioada modulului instruirii individuale nu se ia în calcul la stabilirea de gradaţii. 

(2) Fiecare gradaţie reprezintă 3 % din solda de funcţie/salariul de funcţie. 

Art. 121.  Pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea în Academia Navală "Mircea cel 

Bătrân" preotul militar este asimilat ofiţerilor şi beneficiază de solda funcţiei de bază, de 

compensaţiile, primele, sporurile, indemnizaţiile şi de alte drepturi salariale prevăzute în Lege nr. 

284/2010. 

 

Secţiunea 2  

SALARIZAREA PERSONALULUI CIVIL CONTRACTUAL 

 

A.  Dispoziţii generale 

 

Art. 122.  (1)Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului 

individual de muncă. 

(2) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are 

dreptul la un salariu exprimat în bani.  

(3) La stabilirea şi la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de 

sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, 

religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, 

apartenenţă ori activitate sindicală. 

(4) Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri. 

Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorilor. 

(5) Salariul este confidenţial, având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea 

confidenţialităţii. 

(6) Nu poate negocia şi stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub 

salariul de bază minim brut orar pe ţară. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 

corespunzător programului normal de muncă, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. În cazul în 

care programul normal de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de bază minim 

brut orar se calculează prin raportarea salariului de bază minim brut pe ţară la numărul mediu de ore 

lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.  

 



B.  Dispoziţii privind salarizarea  

 

Art. 123.  (1) Aplicarea prevederilor Legii nr. 284/2010 se realizează etapizat, prin modificarea 

succesivă, după caz, a soldelor funcţiilor de bază prin legi speciale anuale de aplicare. 

(2) Valoarea soldelor funcţiilor de bază utilizată la reîncadrarea pe funcţii a personalului, 

anual, se stabileşte prin legi speciale privind salarizarea în anul respectiv a personalului plătit din 

fonduri publice.  

Art. 124.  În temeiul prevederilor art.32 alin. (3) şi art. 33 alin. (2) din Legea nr. 346/2006 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, salarizarea personalului civil 

contractual din Academie se face în conformitate cu dispoziţiile art. 33 din Legea – cadru nr. 

284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art.4 alin.(3) din 

Lege nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din 

fonduri publice, ale Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 42/13.01.2011 şi 

al ministrului finanţelor publice nr. 77 din 14 ianuarie 2011 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a 

personalului plătit din fonduri publice al Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.S.-10 /2011 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea cuantumului brut al soldelor şi 

salariilor de bază individuale din anul 2011. 

 

 

C.   Plata salariului 

 

Art. 125.  (1) Salariul se plăteşte în bani cel puţin o dată pe lună, la data stabilită în contractul 

individual de muncă sau în regulamentul intern, după caz.  

(2) Salariul se plăteşte direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta. 

(3) În caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate până la data decesului sunt 

plătite, în ordine, soţului supravieţuitor, copiilor majori ai defunctului sau părinţilor acestuia. Dacă 

nu există nici una dintre aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt plătite altor 

moştenitori, în condiţiile dreptului comun. 

(4) Plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată, precum şi prin orice alte 

documente justificative care demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit.  

(5) Statele de plată, precum şi celelalte documente justificative se păstrează şi se 

arhivează în unitate în aceleaşi condiţii şi termene ca în cazul actelor contabile, conform legii. 

(6) Nici o reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condiţiilor 

prevăzute de lege.  

(7) Reţinerile cu titlu de daune cauzate unităţii nu pot fi efectuate decât dacă datoria 

salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă şi irevocabilă.  

(8) În cazul pluralităţii de creditori ai salariatului va fi respectată următoarea ordine: 

a) obligaţiile de întreţinere, conform legislaţiei în vigoare; 

b) contribuţiile şi impozitele datorate către stat; 

c) daunele cauzate proprietăţii publice prin fapte ilicite; 

d) acoperirea altor datorii. 

(9) Reţinerile din salariu cumulate nu pot depăşi în fiecare lună jumătate din salariul net. 

Art. 126.  Acceptarea fără rezerve a unei părţi din drepturile salariale sau semnarea actelor de 

plată în astfel de situaţii nu poate avea semnificaţia unei renunţări din partea salariatului la 

drepturile salariale ce i se cuvin în integralitatea lor, potrivit dispoziţiilor legale sau contractuale. 

Art. 127.  (1) Dreptul la acţiune cu privire la drepturile salariale, precum şi cu privire la 

daunele rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligaţiilor privind plata salariilor se 

prescrie în termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate.  
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(2) Termenul de prescripţie prevăzut la alin. (1) este întrerupt în cazul în care intervine o 

recunoaştere din partea debitorului cu privire la drepturile salariale sau derivând din plata salariului.  

 

 

5.3.  TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ 

 

Art. 128.  (1) Programul de lucru al militarilor din Academie se stabileşte, în zilele lucrătoare, 

în limita a 8 ore zilnic, în intervalul orar 07.30 – 15.30. Aducerea acestora la serviciu sau reţinerea 

în afara orelor de program se face numai cu aprobarea comandantului, orele efectuate fiind 

recuperate în zilele lucrătoare. Aprobarea se dă în registrul special destinat, unde se specifică ziua şi 

intervalul orar în care se va efectua recuperarea.  

(2) Pe timpul executării exerciţiilor, tragerilor, alertelor, participării la controale, 

programul de lucru se stabileşte de către persoanele care le-au ordonat; când aceste activităţi se 

desfăşoară neîntrerupt mai multe zile, durata de muncă stabilită pentru militari şi personalul civil va 

putea fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe 

o perioadă maximă de 3 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.  

(3) Personalul militar şi civil din Academie numit în serviciul interior conform 

R.G.2/2008 – „Regulamentul serviciului interior” beneficiază de recuperări conform prevederilor 

secţiunii a 10-a din acest regulament.  

Art. 129.  (1) Programul de lucru al personalului civil din Academie, cuprinzând ora începerii 

şi ora terminării acestuia, precum şi pauza de masă se stabilesc de către comandantul Academiei şi 

se prevăd în orarul unităţii. Acesta se desfăşoară în intervalul orar 07.30 – 15.30.  

(2) Pauza de masă a personalului civil este inclusă în durata zilnică normală a timpului de 

muncă şi  nu poate depăşi 30 de minute.  

(3) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este 

de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână 

(4) Reducerea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi se aplică personalului civil care 

desfăşoară efectiv şi permanent activitatea în locuri de muncă cu condiţii  deosebite-vătămătoare, 

grele sau periculoase, potrivit legii şi a reglementărilor specifice aprobate prin ordin al ministrului 

apărării naţionale.  

Art. 130.  (1) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, 

de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus.  

(2) În funcţie de specificul compartimentului sau al muncii prestate, şi pentru motive 

temeinice şi dacă atribuţiile de serviciu permit, comandantul Academiei poate aproba repartizarea 

inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe 

săptămână.  

(3) Programul de lucru inegal poate funcţiona numai dacă este specificat expres în 

contractul individual de muncă.  

Art. 131.  (1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe 

săptămână, inclusiv orele suplimentare. 

(2) Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi 

prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o 

perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână. 

(3) Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 

24 de ore. 

Art. 132.  (1) Personalul civil are dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi 

mai mic de 12 ore consecutive. 

(2) Prin excepţie în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore 

între schimburi. 

Art. 133.  (1) Personalul civil are dreptul la două zile  consecutive de repaus, de regulă sâmbăta 

şi duminica. 



(2) În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia interesul 

public sau desfăşurarea normală a activităţii, repausul săptămânal va fi stabilit de comandantul 

unităţii prin ordin de zi pe unitate pentru personalul civil încadrat în astfel de funcţii.  

Art. 134.  (1) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal este 

considerată muncă suplimentară.  

(2) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia 

cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori 

înlăturării consecinţelor unui accident. 

Art. 135.  (1) Munca suplimentară se compensează cu ore libere plătite în următoarele 60 de 

zile calendaristice după efectuarea acesteia.  

(2) În aceste condiţii personalul civil beneficiază de salariul corespunzător pentru orele 

prestate peste programul normal de lucru. 

(3) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul 

prevăzut de art. 119 alin (1) din Codul Muncii Republicat în luna următoare, munca suplimentară va 

fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia. 

(4) Sporul pentru munca suplimentară, acordat în condiţiile alin. (4), nu poate fi mai mic 

de 75% din salariul de bază.  

Art. 136.  Personalul civil care prestează cel puţin 3 ore de muncă între orele 22.00-6.00 sau 

care prestează cel puţin 30% din timpul de lucru lunar în intervalul orar 22.00-6.00, este considerat 

că execută muncă de noapte.  

Art. 137.  (1) Durata normală a timpului de lucru, pentru personalul civil care efectuează 

muncă de noapte, nu va depăşi o medie de 8 ore pe zi, calculată pe o perioadă de referinţă de 

maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal. 

(2) Durata  normală a timpului de lucru pentru personalul civil a căror activitate se 

desfăşoară în condiţii speciale sau deosebite de muncă nu va depăşii 8 ore pe parcursul oricărei 

perioade de 24 de ore. 

(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), comandantul unităţii este obligat să acorde perioade 

de repaus compensatorii echivalente sau compensarea în bani a orelor de noapte lucrate peste durata 

de 8 ore.  

Art. 138.  Personalul civil care efectuează cel puţin 3 ore de muncă noaptea beneficiază fie de 

un program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, fără ca aceasta să ducă 

la scăderea salariului de bază, fie de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din 

salariul de bază.  

Art. 139.  Personalul civil care urmează să desfăşoare  muncă de noapte sunt supuşi unui 

examen medical gratuit înainte de începerea activităţii şi după aceea periodic.  

Art. 140.  (1) Zilele de sărbătoare legale în care nu se lucrează sunt:  

a) 1 şi 2 ianuarie;   

b) prima şi a doua zi de paşti;  

c) 1 mai;  

d) prima şi a doua zi de Rusalii;  

e) Adormirea Maicii Domnului;  

f) 1 decembrie; 

g) prima zi şi a doua zi de Crăciun;  

h) 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele 

religioase legale, altele decât cele creştine, pentru personalul civil aparţinând acestora. 

(2) De asemenea, cu ocazia sărbătorii anuale a Zilei Armatei României, personalul civil 

nu lucrează pe data de 25 octombrie. 

Art. 141.  (1) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un 

concediu de odihna plătit, a cărui durata se stabileşte in raport cu vechimea lor in serviciu, după 

cum urmează: 

a) 32 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime in serviciu de până la 10 ani; 



b) 38 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime in serviciu de peste 10 ani. 

(2) Vechimea in serviciu ce se ia in considerare la determinarea concediului de odihna 

este aceea pe care ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii o împlinesc în cursul anului calendaristic 

pentru care li se acorda concediul şi se stabileşte potrivit legii pensiilor. 

Art. 142.  (1) Soldaţii şi gradaţii profesionişti au dreptul, în timp de pace, la un concediu de 

odihnă anual de 32 de zile calendaristice, cei cu o vechime în serviciu şi în muncă de până la 10 ani, 

şi de 38 de zile calendaristice, cei cu o vechime în serviciu şi în muncă mai mare de 10 ani. 

(2) Soldaţilor şi gradaţilor profesionişti cărora le expiră contractul în cursul anului, 

precum şi celor nou-angajaţi li se stabileşte durata concediului de odihnă pe anul respectiv 

proporţional cu perioada lucrată până la data expirării contractului, respectiv până la sfârşitul anului 

calendaristic pentru cei nou-angajaţi, şi în raport cu vechimea în serviciu şi în muncă. 

(3) Vechimea în serviciu şi în muncă, luată în considerare pentru determinarea duratei 

concediului de odihnă, este cea pe care o împlineşte cel în cauză în cursul anului calendaristic în 

care i se acordă concediul. 

Art. 143.  Ofiţerii, maiştrii militari, subofiţerii şi soldaţii şi gradaţii profesionişti care au 

absentat de la program întregul an calendaristic datorită incapacităţii temporare de muncă, iar 

cadrele militare şi S.G.V. femei, şi datorita unor concedii de maternitate şi pentru îngrijirea 

copilului sau numai a uneia dintre aceste cauze, nu au dreptul la concediu de odihna pentru acel an. 

Daca incapacitatea temporară de muncă sau concediile respective au fost de 12 luni ori mai mari şi 

s-au întins pe 2 ani calendaristici consecutivi, se acorda un singur concediu de odihnă, în anul 

reluării activităţii, în măsura in care acesta nu a fost acordat in anul precedent.  

Art. 144.  (1) Personalul civil are dreptul la concediu de odihnă plătit anual.  

(2) Concediul de odihnă anual al personalului civil se acordă proporţional cu activitatea 

prestată întru-un an calendaristic.  

(3) Personalul civil are dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu plătit, cu o 

durată de 21 sau 25 zile lucrătoare în raport cu vechimea în muncă, astfel:  

a) 21 zile lucrătoare pentru cei cu o vechime în muncă de până la 10 ani;  

b) 25 zile lucrătoare pentru cei cu o vechime în muncă de peste 10 ani;  

(4) Cadrele didactice au dreptul la concediu anual cu plată, în perioada vacanţelor 

şcolare, respectiv universitare, astfel: 

a) 62 zile lucrătoare pentru cadrele didactice preuniversitare;   

b) 42 zile lucrătoare pentru cadrele didactice universitare.  

Art. 145.  (1) Programarea concediilor anuale de odihnă se aprobă de către comandantul 

Academiei la sfârşitul anului pentru anul următor. Concediile de odihnă vor fi eşalonate în tot cursul 

anului, ţinându-se seama de asigurarea bunei desfăşurări a activităţii în unitate, cât şi de interesele 

personalului civil.  

(2) În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, comandantul Academiei 

este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an 

calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.  

(3) Programarea concediului de odihnă poate fi modificată, iar efectuarea acestuia poate 

fi întreruptă la cererea salariatului. În cazul în care acesta este rechemat, prin dispoziţie scrisă a 

comandantului unităţii pentru situaţii neprevăzute care fac necesară prezenţa sa în unitate, unitatea 

are obligaţia de a suporta toate cheltuielile  salariatului şi ale familiei sale, necesare revenirii la 

locul de muncă.  

Art. 146.  (1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.  

(2) Prin excepţie de la prevederile alin (1), efectuarea concediului de odihnă de către 

personalul civil este permisă numai în cazurile expres prevăzute de lege. 

(3) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul 

încetării contractului individual de muncă.  



Art. 147.  Personalul civil care lucrează în condiţii deosebite-vătămătoare, grele sau 

periculoase beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puţin 3 zile lucrătoare, potrivit 

prevederilor legale în domeniu şi a reglementărilor specifice.  

Art. 148.  (1) În afara concediului de odihna, personalul civil Academie are dreptul la zile de 

concediu plătit, în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite: 

a) căsătoria salariatului - 5 zile; 

b) naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile; 

c) decesul soţului sau al unei rude de până la gradul II a salariatului - 3 zile. 

(2) Concediul plătit, prevăzut la alin. (1), se acordă, la cererea solicitantului, de 

conducerea unităţii.  

Art. 149.  Salariaţii civili au dreptul la concedii fără plata, a căror durata însumată nu poate 

depăşi 90 de zile lucrătoare anual, pentru rezolvarea următoarelor situaţii personale: 

a) susţinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în instituţiile de 

învăţământ superior, curs seral sau fără frecventa, a examenelor de an universitar, cât şi 

a examenului de diploma, pentru salariaţii care urmează o formă de învăţământ superior, 

curs seral sau fără frecventa; 

b) susţinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de 

doctorat, în cazul salariaţilor care nu beneficiază de burse de doctorat; 

c) prezentare la concurs în vederea ocupării unui post în alta unitate. 

Art. 150.  (1) Salariaţii au dreptul la concedii fără plata, fără limita prevăzută la articolul 

anterior, în următoarele situaţii: 

a) îngrijirea copilului bolnav în vârsta de peste 3 ani, în perioada indicată în certificatul 

medical; în acest drept beneficiază atât mama salariată, cât şi tatăl salariat, dacă mama 

copilului nu beneficiază, pentru aceleaşi motive, de concediu fără plata; 

b) tratamentul medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic, dacă cel în 

cauza nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizaţia pentru incapacitate temporară de 

munca, precum şi pentru însoţirea soţului sau, după caz, a soţiei ori a unei rude apropiate 

- copil, frate, soră, părinte, pe timpul cât aceştia se află la tratament în străinătate -, în 

ambele situaţii cu avizul obligatoriu al Ministerului Sănătăţii. 

(2) Concedii fără plată pot fi acordate  pentru o perioadă de până la 3 ani pentru alte 

interese personale legitime, argumentate, verificabile, din care să rezulte necesitatea stringentă a 

acordării acestora. 

(3) Comandatul unităţii poartă întreaga răspundere privind legitimitatea acordării 

concediului fără plată pentru interese personale, precum şi pentru asigurarea suplinirii activităţii 

persoanelor cărora li s-a acordat acest concediu, pe întreaga durată a acestuia 

(4) În condiţiile în care personalului civil i se refuză acordarea concediului fără plată, 

acesta are la dispoziţie, după caz, continuarea activităţii sau încetarea contractului individual de 

muncă, respectiv a raporturilor de serviciu, prin demisie sau prin acordul părţilor. 

Art. 151.  (1) Pe durata concediilor fără plata, persoanele respective îşi păstrează calitatea de 

salariat. 

(2) Concediile fără plată acordate în condiţiile art. 19 alin. (1) lit. a) nu afectează 

vechimea în munca. 

Art. 152.  (1) Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare 

profesională. 

(2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată. 

(3) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, 

pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa şi nu se includ în 

durata concediului de odihnă. 

Art. 153.  (1) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată 

comandantului unităţii cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data 



de începere a stagiului de formare profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea 

instituţiei de formare profesională. 

(2) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza şi 

fracţionat în cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de 

învăţământ sau pentru susţinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituţiilor de 

învăţământ superior, cu respectarea condiţiilor stabilite la alin. (1). 

Art. 154.  Comandantul Academiei poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul 

reprezentanţilor salariaţilor şi numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia grav desfăşurarea 

activităţii. 

Art. 155.  Nu constituie forme de perfecţionare profesională şi nu pot fi finanţate din bugetul 

de stat studiile de doctorat.  

Art. 156.  În cazul în suportării cheltuielilor de formare profesională de către angajator, 

personalul civil va semna un angajament prin care se obligă să-şi desfăşoare activitatea în 

Ministerul Apărării, o anumită perioadă, stabilită în conformitate cu prevederile actelor normative 

în vigoare. 

Art. 157.  (1) Învoirile de la serviciu se pot acorda, la cerere, pentru motive bine întemeiate şi 

pot avea o durată cel mult egală cu durata normală zilnică de muncă. 

(2) Învoirile se recuperează prin prestarea unui număr egal de ore în muncă în termen de 

30 de zile de la data efectuării lor.  

 

 

5.4. RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI 

 

 

Secţiunea 1 

RECOMPENSE CE SE POT ACORDA MILITARILOR 

 

Art. 158.  (1) Pentru acte de eroism, curaj şi devotament în executarea unor misiuni, precum şi 

pentru merite deosebite în îndeplinirea îndatoririlor ce le revin, ofiţerilor, maiştrilor militari şi 

subofiţerilor li se pot conferi decoraţii şi titluri de onoare. 

(2) Pentru vechime în activitate şi rezultate meritorii, cadrelor militare li se conferă 

medalii şi ordine militare. 

(3) Pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu, ofiţerilor, maiştrilor militari 

şi subofiţerilor li se pot acorda recompense morale şi materiale potrivit Regulamentului disciplinei 

militare. 

Art. 159.  (1) Pentru servicii excepţionale aduse statului şi poporului român, pentru acte de 

eroism săvârşite pe timpul îndeplinirii îndatoririlor militare ori pentru merite deosebite în activitate, 

soldaţilor şi gradaţilor profesionişti le pot fi conferite, în condiţiile legii, decoraţii. 

(2) Soldaţii şi gradaţii profesionişti pot primi decoraţii şi de la autorităţile publice ale 

altor state partenere sau organizaţii sub egida cărora participă la misiuni internaţionale la care 

România ia parte, conform tratatelor încheiate. 

Art. 160.  Pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu, soldaţilor şi gradaţilor 

profesionişti li se pot acorda recompense morale şi materiale, stabilite prin Regulamentul disciplinei 

militare. 

 

Secţiunea 2  

ABATERI DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNI APLICABILE MILITARILOR 

 

Art. 161.  (1) Pentru abateri de la disciplina militară, neîndeplinirea îndatoririlor, încălcarea 

normelor de conduită militară, a regulilor de convieţuire socială, ofiţerilor, maiştrilor militari şi 

subofiţerilor li se pot aplica următoarele sancţiuni disciplinare: avertisment; mustrare scrisă; 



retrogradare în funcţie; amânarea înaintării în gradul următor pe timp de 1-2 ani. Sancţiunile se 

aplică pentru abaterile disciplinare prevăzute de Regulamentul disciplinei militare. 

(2) În cazul constatării consumului neautorizat de băuturi alcoolice, produse / substanţe 

stupefiante şi medicamente cu efecte similare acestora, se vor adopta măsurile necesare pentru 

sancţionarea celor implicaţi. 

Art. 162.  (1) Pentru apărarea onoarei cadrelor militare şi evitarea abuzurilor, cercetarea şi 

judecarea abaterilor grave sau a altor fapte de aceeaşi natură săvârşite de acestea, în armată, se 

înfiinţează consilii de onoare şi consilii de judecată. 

(2) Consiliile de onoare se constituie în fiecare unitate, iar consiliile de judecată la 

organele centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, statele majore ale categoriilor de forţe ale 

armatei, comandamentele de armă, de armată şi de corp de armată, precum şi la alte eşaloane 

similare, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale. 

(3) Organizarea şi funcţionarea consiliilor de onoare şi consiliilor de judecată se 

stabilesc prin regulamentele militare. 

Art. 163.  Pentru abateri de la disciplina militară, neîndeplinirea îndatoririlor, încălcarea 

normelor de conduită militară, a regulilor de convieţuire socială, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti 

li se pot aplica următoarele sancţiuni disciplinare: 

a) avertisment; 

b) mustrare scrisă; 

c) retrogradarea din funcţie 

e) amânarea promovării în grad, pe o perioadă de la unu la 2 ani; 

f) desfacerea disciplinară a contractului. 

Art. 164.  (1) Decizia privind aplicarea sancţiunilor disciplinare se ia în termen de cel mult 30 

de zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă despre comiterea abaterilor. 

(2) Sancţiunile disciplinare se execută în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la 

comunicarea deciziei prevăzute la alin. (1). 

(3) Abaterile disciplinare se sancţionează numai dacă s-a luat la cunoştinţă despre acestea 

în termen de 6 luni de la săvârşire. 

Art. 165.  (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură dintre cele prevăzute la art. 3, cu 

excepţia avertismentului, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea cercetării prealabile de către 

comisii, a căror organizare şi funcţionare se stabilesc prin ordin al ministrului apărării. 

(2) Abaterile de la disciplina militară pentru care soldaţii şi gradaţii profesionişti pot fi 

sancţionaţi disciplinar sunt stabilite prin Regulamentul disciplinei militare. 

 

 

Secţiunea 3  

ABATERI DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNI APLICABILE PERSONALULUI CIVIL 

 

Art. 166.  Abaterea disciplinară este o faptă săvârşită cu vinovăţie de personalul civil 

contractual în legătură cu munca sa şi care constă într-o acţiune sau inacţiune, prin care au fost 

încălcate obligaţiile ce decurg din raporturile de muncă prevăzute în actele normative în vigoare, în 

fişa postului şi în prezentul regulament.  

Art. 167.  Constituie abateri disciplinare:  

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor 

b) absenţe nemotivate de la serviciu în cazul în care acestea depăşesc trei zile lucrătoare în 

cursul unui an calendaristic;  

c) atitudinile ireverenţioase în timpul executării atribuţiilor de serviciu;                

d) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu;  

e) neglijenţa repetată în efectuarea lucrărilor;  



f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest 

caracter;  

g) părăsirea fără aprobarea lucrului, a locului de muncă sau a unităţii militare înainte de 

terminarea programului. 

h) atitudinile ireverenţioase în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu; 

i) desfăşurarea în timpul programului normal de lucru a activităţilor care nu au legătură cu 

atribuţiile postului.  

j) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal, 

ulterior dovedirii caracterului ilegal al cererii în cadrul îndeplinirii atribuţiilor de 

serviciu; manifestări care aduc atingere prestigiului unităţii militare;  

k) întârzierile nemotivate la program sau nerespectarea acestuia, în mod repetat;  

l) exprimarea sau desfăşurarea, în timpul programului de lucru, a unor opinii sau activităţi 

cu caractere politic;  

m) manifestări care aduc atingere prestigiului unităţii; 

n) încălcarea prevederilor legale referitoare la obligaţii, incompatibilităţi, conflicte de 

interese şi interdicţii aplicabile personalului civil;  

o) consumul de băuturi alcoolice, produse / substanţe stupefiante şi medicamente cu efecte 

similare acestora,în timpul programului de lucru. 

Art. 168.  Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care personalul 

civil săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:  

a) avertisment scris 

b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a 

dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşii 60 de zile;  

c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10% 

d) reducerea salariului de bază şi/sau, după, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă 

de  1-3 luni cu 5-10%;  

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

Art. 169.  Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă 

salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor 

disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.  

Art. 170.  (1) Amenzile disciplinare sunt interzise 

(2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. 

Art. 171.  Comandantul unităţii stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu 

gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:  

a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;  

b) gradul de vinovăţie a salariatului;  

c) consecinţele abaterii disciplinare;  

d) comportarea generală în serviciu a salariatului;  

e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.  

Art. 172.  (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia avertismentului scris, 

nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.  

(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, personalul civil va fi convocat 

în scris de persoana împuternicită de către comandantul unităţii să realizeze cercetarea, precizându-

se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. 

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără 

un motiv dă dreptul să se dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.  

(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile personalul civil are dreptul să formuleze 

toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele 



şi motivaţiile pe care le consideră necesar, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa de către un 

reprezentat al salariaţilor.  

Art. 173.  (1) Comandantul unităţii dispune aplicarea sancţiunii disciplinare în termen printr-o 

decizie scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea 

abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.  

(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se includ în mod obligatoriu:  

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;  

b) precizarea prevederilor din regulamentul intern sau din statutul de personal, contractul 

individual de muncă care au fost încălcate de salariat;  

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării 

prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile neprezentării  salariatului la convocare, 

nu a fost efectuată cercetarea. 

d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;   

e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;  

f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.  

(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la 

data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.  

(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori în caz de 

refuz al primirii, prin scrisoare recomandată la domiciliu sau reşedinţa comunicată de acesta.  

(5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti 

competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.  

Art. 174.  Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă 

salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor 

disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă. 

Art. 175.  Abaterea disciplinară săvârşită de salariat pe timpul delegării/detaşării în altă unitate 

militară se sancţionează de comandantul unităţii militare în care este încadrat, la sesizarea 

comandantului unităţii în care a fost delegat/detaşat.  

 
Secţiunea 4 

ABATERI ŞI SANCŢIUNI DISCIPLINARE PREVĂZUTE DE  

LEGEA NR. 1/2011 A EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 

Art. 176.  Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de 

îndrumare şi de control din Academie răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a 

îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea 

normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului Academiei, 

conform legii. 

Art. 177.  Constituie abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea 

universitară: 

a) plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori; 

b) confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive; 

c) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare. 

Art. 178.  (1) La nivelul Academiei funcţionează comisia de etică universitară care analizează 

şi soluţionează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, conform 

Codului de etică şi deontologie universitară; 

 

(2) Structura şi componenţa comisiei de etică universitară este propusă de consiliul de 

administraţie al Academiei avizată de senatul universitar şi aprobată de rector. Membrii comisiei 

sunt persoane cu prestigiu profesional şi autoritate morală. Nu pot fi membri ai comisiei de etică 

universitară persoanele care ocupă vreuna dintre funcţiile: rector, prorector, decan, prodecan, 

director administrativ, director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, 

microproducţie. 



Art. 179.  (1) Orice persoană, din universitate sau din afara universităţii, poate sesiza Comisiei 

de etică universitară abateri săvârşite de membri ai comunităţii universitare. 

(2) Comisia de etică universitară păstrează confidenţială identitatea autorului sesizării. 

Art. 180.  Hotărârile comisiei de etică universitară sunt avizate de consilierul juridic al 

Academiei. Răspunderea juridică pentru hotărârile şi activitatea comisiei de etică universitară revine 

Academiei Navale "Mircea cel Bătrân". 

Art. 181.  Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare, în 

raport cu gravitatea abaterilor, sunt:  

a) observaţie scrisă; 

b) avertisment; 

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, 

de îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni; 

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru 

ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a 

unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control; 

e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ; 

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

Art. 182.  Hotărârile privind răspunderea disciplinară se iau la nivelul Academiei de către 

consiliul de administraţie al Academiei, cu votul a 2/3 din totalul membrilor. Rectorul Academiei 

emite deciziile conform hotărârilor consiliului de administraţie.  

Art. 183.  Comisiile de cercetare disciplinară sunt numite de consiliul de administraţie al 

Academiei, pentru personalul didactic şi personalul de conducere al acesteia. 

Art. 184.  În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările acestora, 

împrejurările în care au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date 

concludente. Audierea celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui 

cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore înainte, 

precum şi de a da declaraţii scrise se constată prin proces-verbal şi nu împiedică finalizarea 

cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să îşi producă 

probe în apărare. 

Art. 185.  Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la 

data constatării acesteia, consemnată în condica de inspecţii sau la registratura generală a unităţii de 

învăţământ preuniversitar/instituţiei. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistenţa faptelor 

pentru care a fost cercetată. 

Art. 186.  Persoanele sancţionate încadrate în unitate au dreptul de a contesta, în termen de 15 

zile de la comunicare. 

Art. 187.  Persoanele sancţionate au dreptul de a se adresa instanţelor judecătoreşti. 

Art. 188.  Sancţiunea se stabileşte, pe baza raportului comisiei de cercetare, de consiliul de 

administraţie care a numit această comisie şi se comunică celui în cauză, prin decizie scrisă, după 

caz, de către directorul unităţii de învăţământ.  

Art. 189.  Sancţiunile care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare şi personalului 

didactic şi de cercetare auxiliar de către comisia de etică universitară a Academiei pentru încălcarea 

eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică sunt următoarele: 

a) avertisment scris; 

b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, 

de îndrumare şi de control; 

c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs 

pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de 

îndrumare şi de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licenţă; 

d) destituirea din funcţia de conducere din învăţământ; 

e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 



Art. 190.  Sancţiunile care se pot aplica de către comisia de etică universitară studenţilor şi 

studenţilor-doctoranzi pentru încălcarea eticii universitare sunt următoarele: 

a) avertisment scris; 

b) exmatricularea; 

c) alte sancţiuni prevăzute de Codul de etică şi deontologie universitară. 

Art. 191.  În cazul abaterilor de la prevederile Codului de etică şi deontologie profesională, 

comisia de etică universitară stabileşte, conform Codului de etică şi deontologie profesională al 

Academiei Navale "Mircea cel Bătrân", una sau mai multe dintre sancţiunile prevăzute la art. 24 sau 

25. 

Art. 192.  Sancţiunile stabilite de comisia de etică şi deontologie universitară sunt puse în 

aplicare de către decan sau rector, după caz, în termen de 30 de zile de la stabilirea sancţiunilor.  

 

Secţiunea 5 

RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI CE SE POT ACORDA STUDENŢILOR 

 

Art. 193.  (1) Studenţilor militari li se aplică recompensele şi sancţiunile disciplinare 

prevăzute în Regulamentul disciplinei militare şi în conformitate cu Regulamentul activităţii 

universitare a studenţilor. 

(2) Pentru rezultatele deosebite obţinute la învăţătură, pentru contribuţii la reprezentarea 

meritorie a Academiei Navale 
“
Mircea cel Bătrân" la manifestări ştiinţifice, culturale şi sportive 

naţionale sau internaţionale, studentul militar poate fi recompensat, în conformitate prevederile 

art.27 aliniatul (1) din Regulamentul disciplinei militare. 

Art. 194.   (1) Pentru neîndeplinirea obligaţiilor de învăţământ, pentru nerespectarea 

prevederilor regulamentelor militare, a normelor de convieţuire academică, de comportare în societate 

şi a prevederilor prezentului statut, studentului militar i se pot aplica sancţiunile prevăzute în Art.41, 

aliniatul (1) din Regulamentul disciplinei militare. 

(2) Sancţionarea disciplinară a studenţilor militari se face în conformitate cu prevederile 

„Regulamentului activităţii universitare a studenţilor”. 

Art. 195.   (1) Studenţii civili pot fi recompensaţi pentru rezultate deosebite obţinute la 

învăţătură, în activitatea de cercetare ştiinţifică şi comportare exemplară sau pot fi sancţionaţi 

pentru neîndeplinirea obligaţiilor şcolare, absentarea nemotivată de la obligaţiile şcolare şi încălcarea 

normelor disciplinare universitare în conformitate cu Regulamentul activităţii universitare a 

studenţilor. 

 
  



5.5. CRITERII ŞI PROCEDURI DE EVALUARE PROFESIONALĂ A  

PERSONALULUI MILITAR ŞI CIVIL 

 

 

Secţiunea 1 

EVALUARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI MILITAR 

 

Art. 196.  Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului militar se face 

anual, potrivit prevederilor art.73 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 

modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului apărării nr. M.30 din 15.02.2007 pentru 

aprobarea „M.R.U. 3/1 – Instrucţiuni privind aprecierea cadrelor militare” şi art.34 din Ordinul 

ministrului apărării nr. M.64 din 07.07.2008 - Instrucţiuni pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 

384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari. 

Art. 197.  (1) Evaluarea personalului militar este o componentă a managementului resurselor 

umane, desfăşurată în scopul evaluării performanţelor posturilor în care sunt încadrate, precum şi al 

evaluării potenţialului lor de promovare, dezvoltare şi utilizare în carieră. 

(2) Scopul final al acestei activităţi îl constituie: 

a) identificarea celor mai buni militari în vederea promovării, dezvoltării profesionale şi 

recompensării acestora, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare; 

b) utilizarea eficientă personalului militar şi încadrarea lor în posturi potrivit cerinţelor 

postului, competenţei şi performanţei profesionale şi potenţialului individual; 

c) conştientizarea personalului militar asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor 

funcţionale şi a modalităţilor de îmbunătăţire a performanţei şi potenţialului; 

(3) În vederea întocmirii fişei de apreciere anuală/specială, evaluatorii iniţiatori şi 

evaluatorii finali vor întocmi fişa de apreciere ajutătoare în care vor consemna periodic aprecierile 

făcute asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor funcţionale şi a obiectivelor de performanţă 

precum şi consilierea militarului evaluat în vederea îndeplinirii acestora sau corectarea deficienţelor 

apărute până la momentul respectiv. 

(4) Concluziile evaluării, menţionate în fişa de apreciere anuală/specială vor reflecta 

concluziile evaluărilor periodice înscrise în fişa de apreciere ajutătoare; 

Art. 198.  (1) Aprecierea de serviciu anuală/specială a cadrelor militare are două componente 

principale: evaluarea performanţei şi evaluarea potenţialului. 

(2) Evaluarea performanţei vizează evidenţierea modului în care un militar îşi 

îndeplineşte atribuţiile postului şi sarcinile de serviciu în raport cu standardele profesionale 

militare. 

(3) Evaluarea potenţialului are drept scop distingerea unor caracteristici intrinseci ale 

cadrului militar evaluat în vederea utilizării şi dezvoltării profesionale eficiente a acestuia în cariera 

militară. 

Art. 199.  Aprecierea de serviciu a personalului militar se exprimă prin unul din următoarele 

calificative, care indică modul de îndeplinire a atribuţiilor funcţionale şi a obiectivelor de 

performanţă corespunzătoare postului pe care este încadrat cadrul militar evaluat, astfel:  

a) Excepţional – E  

b) Foarte bun – FB 

c) Bun – B 

d) Corespunzător – C 

e) Mediocru – M 

f) Necorespunzător – N 

  



Art. 200.  Potenţialul personalului militar se exprimă prin unul din următoarele niveluri care 

indică capacitatea de a îndeplini la un moment dat, sarcini şi responsabilităţi complexe în 

comparaţie cu ceilalţi militari de acelaşi grad din cadrul microstructurii, în perspectiva promovării, 

dezvoltării profesionale şi evoluţiei lor în carieră, astfel: 

a) Peste medie – PM  

b) Mediu – M 

c) Sub medie – SM 

Art. 201.  (1) Personalul militar are dreptul să conteste aprecierea de serviciu anuală/ specială 

atunci când consideră că au fost prejudiciate printr-o evaluare incorectă. 

(2) Documentele de apreciere de serviciu se revizuiesc în cazurile în care există 

neconcordanţe între conţinut şi calificativele/ nivelurile acordate sau când nu au fost prevederile 

dispoziţiilor în vigoare privind aprecierea anuală a personalului militar. 

Art. 202.  Şefii de structuri cu calitatea de funcţionari publici sau personal civil contractual, 

care au în subordine cadre militare, întocmesc documente de apreciere în condiţiile dispoziţiilor 

legale în vigoare. 

Art. 203.  Fişa de apreciere ajutătoare se întocmeşte la începutul activităţii de apreciere anuală 

şi este utilizată ca document de lucru, pentru a sprijini şi monitoriza procesul de apreciere pe 

întreaga perioadă de desfăşurare a acestuia.   

Art. 204.  După încheierea activităţii de apreciere anuală, în cazul în care nu sunt contestaţii, 

fişa de apreciere ajutătoare se distruge, în caz contrar fiind anexată la fişa de apreciere anuală. 

Art. 205.  Fişa de apreciere anuală se întocmeşte pentru tot personalul militar care a îndeplinit 

atribuţiile unor funcţii, inclusiv perioada de detaşare, timp de cel puţin 8 luni într-un an 

calendaristic.  

Art. 206.  La schimbarea din funcţie a comandantului nemijlocit aflat în postura de evaluator 

iniţiator, timp de peste 8 luni în anul de evaluare, acesta este obligat să întocmească fişe de 

apreciere de serviciu anuală întregului personal militar din subordine. 

Art. 207.  Personalului militar mutat din unitate după 8 luni de activitate, li se întocmesc fişe de 

apreciere de serviciu anuală.    

Art. 208.  În cazurile menţionate la art. 12 şi 13, evaluatorii pot schimba cu o treaptă la sfârşitul 

perioadei de evaluare, calificativul performanţei şi nivelul potenţialului daca respectivii militari au 

avut realizări excepţionale sau dacă au săvârşit abateri grave în perioada rămasă de evaluat. 

Art. 209.  La întocmirea fişelor de evaluare anuală, evaluatorii sunt obligaţi să ia în considerare 

informaţiile din fişele de apreciere ajutătoare, speciale sau de apreciere a pregătirii profesionale.   

Art. 210.  Fişa de apreciere specială se întocmeşte pentru personalul militar care a îndeplinit 

atribuţiile aceleiaşi funcţii, în subordinea aceluiaşi comandant, pe o perioadă cuprinsă între 2 şi 8 

luni, în următoarele situaţii: 

a) au fost mutate în altă unitate în anul respectiv; 

b) au fost detaşate pentru a exercita atribuţiile unei alte funcţii sau pentru a îndeplini o 

misiune, în aceeaşi unitate sau altă unitate; 

c) a fost schimbat din funcţie sau a fost trecut în rezervă comandantul nemijlocit, aflat  în 

postura de evaluator iniţiator. 

Art. 211.  Fişa de apreciere a pregătirii profesionale se întocmeşte pentru perioada de timp în 

care militarii au fost detaşaţi pentru a urma studii, cursuri şi alte forme de pregătire 

instituţionalizată. 

 

 

  



Secţiunea 2 

EVALUARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI CIVIL CONTRACTUAL 

 

Art. 212.  Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului civil contractual 

se face anual, potrivit metodologiei prevăzute de actele normative specifice postului ocupat. 

Art. 213.  (1) Evaluarea constă în aprecierea obiectivă a gradului de îndeplinire de către 

salariaţi a atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului respectiv. 

(2) În vederea evaluării anuale se completează fişele de evaluare corespunzătoare 

nivelului de studii prevăzut pentru postul ocupat de persoana evaluată.  

Art. 214.  (1) Pe baza rezultatelor evaluării anuale a performanţelor profesionale individuale, 

salariatul evaluat poate fi promovat în gradul /treapta profesională imediat superioară celei ocupate, 

menţinut pe post sau retrogradat în gradul/treapta profesională imediat inferioară celei în care acesta 

este încadrat. 

(2) Promovarea în grade sau trepte superioare se face din 3 în 3 ani, în funcţie de 

performanţele individuale, apreciate cu calificativul „foarte bine”, cel puţin de două ori în ultimii 3 

ani, de către comisia desemnată prin dispoziţie a comandantului/şefului unităţii militare. 

Art. 215.  Criteriile obligatorii de evaluare a performanţelor profesionale individuale sunt: 

a) capacitatea de valorificare a cunoştinţelor şi a experienţei profesionale în exercitarea 

atribuţiilor de serviciu; 

b) capacitatea de realizare a unor activităţi diverse şi complexe, în vederea atingerii 

obiectivelor profesionale; 

c) creativitate şi spirit de iniţiativă în realizarea atribuţiilor funcţionale; 

d) judecată, capacitate decizională şi impact al deciziilor asupra îndeplinirii propriilor 

sarcini de serviciu sau a obiectivelor organizaţionale, după caz; 

e) capacitatea de influenţă, coordonare şi supervizare, în raport cu atribuţiile funcţionale şi 

cu gradul de complexitate al obiectivelor individuale; 

f) capacitatea de comunicare şi de relaţionare intra/interinstituţională, în raport cu 

atribuţiile de serviciu; 

g) capacitatea de adaptare la condiţiile de muncă şi de valorificare în condiţii optime a 

resurselor disponibile; 

h) respectarea obligaţiilor contractuale şi a incompatibilităţilor impuse de funcţia deţinută şi 

adaptarea la specificul instituţiei militare. 

Art. 216.  (1) În funcţie de specificul activităţii, performanţele profesionale individuale ale 

persoanelor care ocupă posturi de conducere pot fi evaluate şi în funcţie de următoarele criterii, 

după caz: 

a) capacitatea de a organiza; 

b) capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului; 

c) abilităţi de a media şi negocia; 

d) capacitatea de a-şi asuma responsabilităţile; 

e) capacitatea de analiză şi sinteză; 

f) capacitatea de a lucra independent; 

g) capacitatea de a lucra în echipă; 

h) integritatea morală şi etică profesională; 

i) loialitatea faţă de instituţie. 

(2) În funcţie de specificul activităţii, performanţele profesionale individuale ale 

persoanelor care ocupă posturi prevăzute cu studii universitare de licenţă/master şi studii superioare 

de scurtă durată pot fi evaluate şi în funcţie de următoarele criterii, după caz: 

a) capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu; 

b) capacitatea de a-şi asuma responsabilităţile; 

c) capacitatea de analiză şi sinteză; 



d) capacitatea de a lucra independent; 

e) capacitatea de a lucra în echipă; 

f) integritatea morală şi etică profesională; 

g) loialitatea faţă de instituţie. 

(3) În funcţie de specificul activităţii, performanţele profesionale individuale ale 

persoanelor care ocupă funcţii prevăzute cu studii generale, medii, postliceale sau alte studii pot fi 

evaluate şi în funcţie de următoarele criterii, după caz: 

a) capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu; 

b) capacitatea de a-şi asuma responsabilităţile; 

c) capacitatea de a lucra independent; 

d) capacitatea de a lucra în echipă; 

e) integritatea morală şi etica profesională; 

f) loialitatea faţă de instituţie. 

(4) Evaluatorul are obligaţia de a stabili minim 15 criterii de evaluare pentru posturile de 

conducere şi minim 10 criterii de evaluare pentru posturile de execuţie.  

Art. 217.  (1) Obiectivele şi criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale se 

notează de către evaluator cu note de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea îndeplinirii obiectivului 

şi, respectiv, a criteriului de evaluare în realizarea atribuţiilor funcţionale.  

(2) Îndeplinirea obiectivelor are o pondere de 70% în evaluarea finală, iar realizarea 

criteriilor de evaluare are o pondere de 30% în evaluarea finală. Nota finală acordată persoanei 

evaluate de către evaluator este dată de media ponderată a notelor acordate la îndeplinirea 

obiectivelor, la care se adaugă media ponderată a notelor acordate la criteriile de evaluare. 

(3) Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează: 

a) între 1,00 - 2,00- nesatisfăcător; 

b) între 2,01 - 3,00 - satisfăcător; 

c) între 3,01 - 4,00 - bine; 

d) între 4,01 - 5,00 - foarte bine.  

(4) În condiţiile în care persoana evaluată obţine calificativul nesatisfăcător, aceasta 

poate fi concediată pentru necorespundere profesională, în condiţiile legii. 

Art. 218.  Etapele activităţii de evaluare sunt următoarele:  

a) completarea fişei de evaluare de către evaluator; 

b) interviul; 

c) stabilirea calificativului final de către decident; 

d) aducerea la cunoştinţa persoanei evaluate a notei şi a calificativului final; 

e) contestarea rezultatelor evaluării şi soluţionarea contestaţiilor, după caz.  

Art. 219.  În vederea completării fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, 

evaluatorul realizează următoarele activităţi: 

a) propune calificativul de evaluare a performanţelor profesionale individuale, pe baza 

notelor acordate; 

b) consemnează rezultatele deosebite ale persoanei evaluate, dificultăţile obiective 

întâmpinate de aceasta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră 

relevante; 

c) identifică eventualele necesităţi de formare profesională pentru anul următor perioadei 

evaluate; 

d) stabileşte obiectivele individuale şi criteriile de evaluare a performanţelor profesionale 

pentru anul următor perioadei evaluate.  

Art. 220.  Activităţile desfăşurate în cadrul interviului, ca etapă a procesului de evaluare, sunt 

următoarele: 

a) enumerarea celor mai importante rezultate ale activităţii desfăşurate precum şi 

prezentarea principalelor deficienţe apărute pe parcursul perioadei evaluate; 



b) aducerea la cunoştinţa persoanei evaluate a notelor şi a consemnărilor făcute de 

evaluator în fişa de evaluare; 

c) prezentarea de către persoana evaluată a aspectelor pe care persoana evaluată le 

consideră relevante pentru activitatea sa, susţinerea argumentată a eventualelor obiecţii 

privind modul de apreciere şi consemnarea acestora în fişa de evaluare; 

d) comunicarea de către evaluator a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru 

următoarea perioadă evaluată; 

e) semnarea şi datarea fişei de evaluare de către evaluator şi de persoana evaluată.  

Art. 221.  (1) După finalizarea etapelor activităţii de evaluare menţionate la art. 26 lit. a) şi b), 

fişa de evaluare se înaintează decidentului.  

(2) Decidentul poate modifica fişa de evaluare în situaţia în care constată că aprecierile 

consemnate şi notele acordate de evaluator nu corespund realităţii, prin acordare de note în fişa de 

evaluare.  

(3) În situaţia în care calitatea de evaluator o are şeful unităţii, acesta este şi decident. 

Art. 222.  (1) Persoanele nemulţumite de rezultatul evaluării pot să îl conteste la şeful unităţii, 

care dispune constituirea unei comisii în acest sens. 

(2) Comisia prevăzută la alin.(1) soluţionează contestaţia pe baza fişei de evaluare şi a 

referatelor întocmite de către persoana evaluată, evaluator şi decident. 

(3) În situaţia în care şeful unităţii este decident, rezultatul evaluării poate fi contestat la 

şeful ierarhic al acestuia.  

(4) Contestaţia se formulează în scris în termen de 2 zile lucrătoare de la luarea la 

cunoştinţă de către persoana evaluată a calificativului final acordat de decident şi se soluţionează, în 

termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei. 

(5) Rezultatul contestaţiei şi hotărârea şefului la care s-a depus contestaţia se comunică 

persoanei evaluate în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la soluţionarea contestaţiei. 

(6) Persoana evaluată nemulţumită de modul de soluţionare a contestaţiei se poate 

adresa instanţei competente, în condiţiile legii. 

 
 

 

5.6.  MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL 

DE MUNCĂ. 

 

Art. 223.  (1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai cu acordul părţilor. 

(2) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are 

obligaţia de a informa salariatul cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie 

sau să le modifice. 

(3) Cu titlul de excepţie, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este 

posibilă numai în cazurile şi condiţiile prevăzute de Codul Muncii Republicat.  

(4) Orice modificare a unuia din elementele prevăzute în contractul individual de muncă 

în timpul executării acestuia impune încheierea unui act adiţional la contract, într-un termen de 20 

de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea 

modificare este prevăzută în mod expres de lege. 

Art. 224.  În situaţia în care unitatea militară nu îşi execută obligaţiile de informare a 

modificărilor intervenite personalul civil are dreptul să sesizeze, în termen de 30 de zile de la data 

îndeplinirii acestei obligaţii, instanţa judecătoreasă competentă şi să solicite despăgubiri  

corespunzătoare prejudiciului suferit urmare a neexecutării de către angajator a obligaţiei de 

informare.     

Art. 225.  (1) Modificarea  unilaterală a contractului individual de muncă la iniţiativa 

comandantului unităţii se poate face temporar şi doar cu privire la locul de muncă prin delegare sau 

detaşarea personalului civil.  



(2) Pe durata delegării sau detaşării, personalul civil îşi păstrează funcţia şi toate 

celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă.     

Art. 226.  (1) Delegarea reprezintă exercitarea temporar, din dispoziţia comandantului unităţii, 

de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului 

său de muncă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(2) Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice, 

numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv 

pentru sancţionarea disciplinară a acestuia.  

Art. 227.  Salariatul are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o 

indemnizaţie de  delegare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contactul de muncă. 

Art. 228.  Detaşarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, 

din dispoziţia comandantului unităţii, la altă unitate militară, în scopul executării unor lucrări în 

interesul acestuia. În mod excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu 

consimţământul salariatului.  

Art. 229.  (1) Detaşarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an. 

(2) În mod excepţional, perioada detaşării poate fi prelungită pentru motive pentru 

motive obiective care impun prezenţa salariatului la unitatea la care s-a dispus detaşarea, cu acordul 

ambelor părţi, din 6 în 6 luni.  

(3) Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordă de unitatea la care s-a dispus 

detaşarea.  

(4) Pe perioada detaşării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, 

fie de drepturile de la unitatea la care s-a dispus detaşarea, fie de drepturile de la unitatea la care 

este detaşat.  

Art. 230.  Comandantul unităţii poate modifica temporar locul şi felul muncii, fără 

consimţământul salariatului şi în cazul unor situaţii de forţă majoră, cu titlu de sancţiune 

disciplinară sau ca măsură de protecţie a salariatului, în cazurile unor situaţii de forţă majoră, cu 

titlu de sancţiune disciplinară sau ca măsură de protecţie a salariatului, în cazurile şi condiţiile 

prevăzute de Legea 53 - Codul Muncii Republicat.      

Art. 231.  (1) Suspendarea contractului individual de muncă poate intervenii de drept, prin 

acordul părţilor sau prin actul unilateral al unea dintre părţi.  

(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării 

muncii de către salariat şi plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator.  

Art. 232.  (1) De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului individual 

de muncă, intervine o cauza de încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de 

încetare de drept prevalează. 

(2) În cazul suspendării contractului individual de muncă, se suspendă toate termenele 

care au legătură cu încheierea, modificarea , executarea sau încetarea contractului individual de 

muncă, cu excepţia situaţiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept. 

Art. 233.  Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii:  

a) concediu de maternitate 

b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;  

c) carantină;  

d) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, 

pe toată durată mandatului, dacă legea nu prevede altfel;  

e) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicate; 

f) forţă majoră;  

g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură 

penală;  

h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările 

necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit 



avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul 

individual de muncă încetează de drept; 

i) în alte cazuri expres prevăzute de lege;  

Art. 234.  Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în 

următoarele situaţii: 

a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu 

handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; 

b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul 

copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; 

c) concediu paternal; 

d) concediu pentru formare profesională; 

e) exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel 

central sau local, pe toată durata mandatului; 

f) participarea la grevă; 

Art. 235.  (1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa comandantului 

unităţii în următoarele situaţii: 

a) pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile legii;  

b) în cazul în care unitatea a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a 

fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la 

rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti;  

c) În cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de 

muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare; 

d) pe durata detaşării. 

d) pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau 

atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor. 

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), dacă se constată nevinovăţia celui în 

cauză, salariatul îşi reia activitatea anterioară şi i se plăteşte, în temeiul normelor şi principiilor 

răspunderii civile contractuale, o despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de care a fost 

lipsit pe perioada suspendării contractului. 

Art. 236.  Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul 

concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale. 

Art. 237.  Contractul individual de muncă poate înceta astfel: 

a) de drept;  

b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;  

c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ 

prevăzute de lege.  

Art. 238.  (1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept: 

b) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum şi în cazul 

dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul şi-a încetat 

existenţa conform legii; 

d) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii 

sub interdicţie a salariatului sau a angajatorului persoană fizică; 

f) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de 

cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de 

invaliditate, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă 

cu reducerea vârstei standard de pensionare; 

g) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de la data la 

care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească 

definitivă; 



h) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane 

concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a 

hotărârii judecătoreşti de reintegrare; 

i) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data 

rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti; 

j) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, 

autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei; 

k) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţă 

ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin 

care s-a dispus interdicţia; 

l) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată 

determinată; 

(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d)- i), constatarea cazului de încetare de 

drept a contractului individual de muncă se face în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea 

acestuia, în scris, prin decizie a angajatorului, şi se comunică persoanelor aflate în situaţiile 

respective în termen de 5 zile lucrătoare. 

Art. 239.  (1) Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa  

unităţii. 

(2) Concedierea poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana salariatului sau 

pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. 

(3) Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana 

salariatului în următoarele situaţii: 

a) în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de 

disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin regulamentul intern, ca sancţiune 

disciplinară;  

b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, 

în condiţiile Codului de procedură penală; 

c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată 

inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi 

îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat;  

d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este 

încadrat.  

(4) Concedierea pentru săvârşirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la 

regulile de disciplină a muncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către comandantul 

unităţii a cercetării disciplinare prealabile şi în termenele stabilite de prezentul cod.  

(5) Concedierea salariatului pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. d) poate fi dispusă 

numai după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin 

regulamentul intern. 

Art. 240.  (1) În cazul în care concedierea intervine pentru unul dintre motivele prevăzute la 

art. 18 lit. b)- d), comandantul unităţii are obligaţia de a emite decizia de concediere în termen de 30 

de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii.  

(2) În cazul în care concedierea intervine pentru motivul prevăzut la art. 18  lit. a), 

comandantul unităţii poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispoziţiilor art. 263-

268 din Legea 53- Codul Muncii Republicat. 

Art. 241.  (1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă 

încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de 

salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.  

(2) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi 

serioasă. 

(3) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului intervine şi în cazul 

transformării sau redimensionării structurilor militare, având drept urmare diminuarea numărului de 



funcţii prevăzute în statele de organizare, precum şi a redislocării structurilor militare în alte 

localităţi, la o distanţă mai mare de 50Km. 

Art. 242.  În cazul concedierii, comandantul unităţii are obligaţia de a emite deciziile de 

concediere şi de a dispune aducerea acesteia la cunoştinţa salariatului afectat de concediere, potrivit 

legii.  

Art. 243.  (1) Decizia de concediere se comunică în scris salariatului şi trebuie să conţină în 

mod obligatoriu:  

a) motivele care determină concedierea;  

b) baza legală în temeiul căreia se dispune concedierea;  

c) durata preavizului, după caz, care nu poate fi mai mică de 20 de zile lucrătoare.  

d) Lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi precizarea termenului de 3 zile 

în care salariaţii urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant dintre cele 

aflate pe listă;  

e) Termenul şi instanţa judecătorească competentă la care cel care urmează a fi concediat 

poate contesta decizia de concediere.  

(2) Decizia de concediere se emite în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  

(3) Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării salariatului respectiv. 

(4) Pe durata preavizului, contractului individual de muncă continuă să-şi producă toate 

efectele. 

Art. 244.  În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este 

suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător, cu excepţia cazului prevăzut la art.  

21  lit. c). 

Art. 245.  (1) Unitatea are obligaţia de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în 

unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de 

medicul de medicină a muncii, dacă încetarea contractului individual de muncă intervine:  

a)  ca urmare a deciziei organelor competente de expertiză medicală, prin care se constată 

inaptitudinea fizică/şi sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să-şi 

îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat;  

b) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este 

încadrat;  

c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane 

nelegal concediate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare. 

(2) Dacă nu există posturi vacante în unitate, corespunzătoare pregătirii profesionale sau, 

după caz, capacităţii de muncă constatate de medicul de medicină a muncii, comandantul unităţii 

are obligaţia de a efectua demersuri pentru identificarea unor astfel de posturi. 

(3) Salariatul are la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de la primirea posturilor 

vacante, pentru a-şi manifesta consimţământul  cu privire la noul loc de muncă oferit.  

(4) În cazul în care nu există astfel de posturi vacante sau în cazul în care salariatul nu 

îşi manifestă expres consimţământul în termenul prevăzut la alin. (3) intervine încetarea 

contractului individual de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  

Art. 246.  (1) Demisia este actul unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o notificare 

scrisă, comunică comandantului unităţii militare, încetarea contractului individual de muncă, după 

împlinirea unui termen de preaviz.  

(2) Unitatea este obligată să înregistreze demisia salariatului. Refuzul  unităţii de a 

înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă. 

Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia. 

(3) Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să îşi producă toate 

efectele. 

(4) În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este 

suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător. 



(5) Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau 

la data renunţării totale ori parţiale de către angajator la termenul respectiv.  

(6) Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă unitatea nu îşi îndeplineşte obligaţiile 

asumate prin contractul individual de muncă. 

 

 

5.7. ŢINUTA PERSONALULUI  MILITAR ŞI CIVIL 

 

Art. 247.  (1) Personalul militar la serviciu poartă uniforma militară. În funcţie de natura 

activităţii, eşalon şi sezonul de echipare, comandantul poate ordona modul de echipare al 

personalului. 

(2) Uniforma militarilor trebuie să fie permanent curată, bine întreţinută şi ajustată.  

Art. 248.  Uniformele cadrelor militare, ale soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, descrierea şi 

portul acestora sunt prevăzute în  regulamentele de specialitate. 

Art. 249.  Personalul militar poate să-şi ajusteze, să-şi repare şi să-şi calce echipamentul la 

atelierul unităţii militare, în condiţiile stabilite prin actele normative în vigoare. 

Art. 250.  În perioada cât poartă uniforma militară, cadrele militare în rezervă sau în retragere 

sunt obligate să respecte regulile disciplinei militare şi să se conformeze prevederilor 

regulamentelor militare. 

Art. 251.  În timpul deplasării la şi de la serviciu, cadrele militare şi soldaţii şi gradaţii 

profesionişti pot purta haine civile. Dacă sarcinile de serviciu o impun sau la recomandarea 

medicului, cu aprobarea comandantului, hainele civile pot fi purtate şi în timpul serviciului. 

Art. 252.  (1) Mantalele/scurtele şi beretele / şepcile de instrucţie/căciulile se păstrează pe 

cuiere.  

(2) Îmbrăcămintea soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, a elevilor şi studenţilor, destinată 

pentru lucru, se păstrează în spaţii special destinate. În tabere, pe timpul încartiruiri, pe timpul 

odihnei, îmbrăcămintea se aşează ordonat pe taburete/noptiere/în dulapuri, iar încălţămintea - pe 

holuri, coridoare sau în uscătorie. 

Art. 253.  (1) Semnul personal de identitate se poartă obligatoriu, de întregul personal al 

armatei, pe timpul desfăşurării activităţilor, la pace, în situaţii de criză şi la război, cu excepţia celor 

de educaţie fizică militară.  

(2) Precizările privind forma, conţinutul, confecţionarea, inscripţionarea, distribuirea, portul, 

retragerea şi distrugerea semnului de identitate sunt prevăzute în anexa nr. 5.  

Art. 254.  (1) Pe timpul executării serviciului şi când poartă uniformă militară, militarii-bărbaţi 

pot purta inele la degetele mâinilor şi lănţişoare la gât fără să se vadă din cămaşă / cămaşă bluză. 

(2) Militarii-femei pot purta inele pe degetele mâinilor, cercei la urechi şi lănţişoare la gât. 

Art. 255.  (1) Frizura militarilor bărbaţi trebuie să fie decentă, cu părul tăiat scurt în regiunea 

cefei şi a tâmplelor, iar perciunii să nu depăşească mijlocul pavilionului urechilor. 

(2) Bărbieritul feţei se face ori de câte ori este nevoie, pentru ca obrazul să fie proaspăt ras; 

purtarea mustăţii este facultativă; mustaţa trebuie tunsă scurt astfel încât  să nu depăşească colţurile 

gurii. 

Art. 256.  Pe timpul cât poartă uniforma militară, militarilor-femei le este interzisă purtarea 

părului lung despletit, vopsitul părului în culori stridente, prinderea părului cu obiecte inestetice, 

purtarea perucilor, meşelor, unghiilor false sau exagerat de lungi şi machierea stridentă. 

Art. 257.  Ţinuta personalului civil trebuie să fie decentă, întreţinută şi corespunzătoare în 

relaţiile cu studenţii înmatriculaţi în cadrul instituţiei. 

CAPITOLUL VI. 

PROTECŢIE ŞI SECURITATE  

 

Secţiunea 1 



SECURITATEA INDUSTRIALĂ 

 

Art. 258.  Securitatea industrială reprezintă un sistem de norme şi măsuri care reglementează 

protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării în cadrul activităţilor contractuale cu agenţi 

economici şi instituţii civile. 

Art. 259.  Măsurile de protecţie a informaţiilor în domeniul securităţii industriale se aplică 

tuturor contractanţilor sau subcontractanţilor care desfăşoară sau urmează să desfăşoare activităţi 

industriale, prestări de servicii şi alte forme contractuale, ce presupun accesul la informaţii 

clasificate. 

Art. 260.  În vederea participării agenţilor economici la proceduri de atribuire a contractelor ce 

conţin informaţii secrete de stat organizate şi desfăşurate de unităţi militare, ORNISS eliberează 

autorizaţii de securitate industrială, în baza avizului de securitate industrială acordat de către 

structura specializată din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării .  

Art. 261.  Contractele ce conţin informaţii secrete de stat încheiate de unităţi militare cu agenţi 

economici pot fi derulate numai după ce ORNISS a eliberat contractantului certificatul de securitate 

industrială, în baza avizului de securitate industrială eliberat de către structura specializată din 

cadrul Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării. 

 

Protecţia informaţiilor clasificate care fac obiectul activităţilor contractuale 

 

Art. 262.  La clasificarea contractelor se aplică următoarele reguli generale: 

a) în toate stadiile de planificare şi execuţie, contractul se clasifică pe niveluri 

corespunzătoare, în funcţie de conţinutul informaţiilor; 

b) clasificările se aplică numai acelor părţi ale contractului care trebuie protejate; 

c) când, în derularea unui contract se folosesc informaţii din mai multe surse, cu 

niveluri de secretizare diferite, contractul este clasificat în funcţie de nivelul cel mai înalt al 

informaţiilor, iar măsurile de protecţie sunt stabilite în mod corespunzător; 

d) declasificarea sau trecerea la un nivel inferior de secretizare a unei informaţii din 

cadrul contractului se aprobă de conducătorul persoanei juridice care a autorizat clasificarea iniţială.   

Art. 263.  În cazul în care apare necesitatea protejării informaţiilor dintr-un contract care, 

anterior, nu a fost necesar a fi clasificat, contractorul are obligaţia declanşării procedurilor de 

clasificare şi protejare conform reglementărilor în vigoare. 

Art. 264.  Invitaţiile la procedurile de atribuire a contractelor clasificate, trebuie să conţină 

clauze prin care potenţialul ofertant este obligat să înapoieze documentele clasificate ce i-au fost 

puse la dispoziţie, în cazul în care nu depune oferta până la data stabilită sau nu este declarat 

câştigător.  

Art. 265.  Termenul de înapoiere a documentelor clasificate nu trebuie să depăşească 15 zile de 

la comunicarea rezultatului.  

Art. 266.  Autorităţile contractante din Ministerul Apărării Naţionale sunt obligate să transmită 

structurii specializate din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării, lista agenţilor 

economici participanţi la procedura de atribuire a unui contract clasificat, în care se menţionează 

pentru fiecare firmă următoarele: datele de identificare; perioada de valabilitate, nivelul 

autorizaţiei/certificatului  de securitate industrială pe care îl deţine.  

Art. 267.  Unităţile militare care urmează să încheie contracte clasificate sunt responsabile 

pentru clasificarea şi definirea tuturor componentelor acestora, în conformitate cu prevederile din 

PIC-1/2013. 

Art. 268.  Anexa de securitate este partea din contract care stabileşte informaţiile, materialele şi 

activităţile clasificate, categoriile de personal destinate a avea acces, precum şi măsurile de protecţie 

impuse. 

 



Art. 269.  Anexa de securitate se întocmeşte de unitatea militară achizitoare, după adjudecarea 

contractului clasificat şi se avizează de structura specializată din cadrul Direcţiei Generale de 

Informaţii a Apărării. 

 

Secţiunea 2 

PROTECŢIA COMUNICAŢIILOR 
 

A.  Măsuri de protecţie COMPUSEC 
 

Art. 270.  Responsabilitatea implementării metodelor, mijloacelor şi măsurilor de securitate 

pentru toate SIC-urile unităţii desfăşurate pe timpul misiunii, inclusiv a utilizării acestora în 

conformitate cu prevederile legale, în vigoare, revine Autorităţii Operaţionale pentru Securitatea 

SIC (AOSSIC). 

Art. 271.  Personalul din compunerea AOSSIC nominalizat îndeplineşte condiţiile prevăzute în 

P.I.C.-3/2003 şi ACT-4/1999. 

Art. 272.  Accesul persoanelor în zonele de securitate clasele I şi a II-a (camera cripto, sala 

serverelor din Centrul de Tehnologii Informatice, magnetoteca unităţii etc.) se face în conformitate 

cu prevederile P.I.C.-1/2002, art 181. Se vor respecta cu stricteţe regulile de conducere în secret. 

Art. 273.  Sistemele informatice independente care conţin medii de stocare nedetaşabile se 

protejează fizic împotriva accesului neautorizat în conformitate cu prevederile P.I.C.-3/2003, art. 

175. 

Art. 274.  (1) Conectarea la reţeaua INTERNET se va face în conformitate cu prevederile 

Secţiunii a 12-a/ cap.IV/P.I.C.-3 şi a Precizărilor şefului DCI privind asigurarea serviciilor Internet 

în instituţiile militare de învăţământ. 

(2) Conectarea calculatoarelor la o reţea publică INTERNET se autorizează numai 

pentru stocarea, procesarea sau transmiterea informaţiilor neclasificate. 

(3) Pentru conectarea la INTERNET se utilizează staţii de lucru acreditate pentru nivelul 

de secretizare NECLASIFICAT. 

(4) Utilizarea INTERNET-ului de către personalul unităţii se face respectând politicile 

de securitate înscrise in PrOpSec.. 

(5) Se interzice procesarea, stocarea sau transmiterea informaţiilor clasificate pe staţii de 

lucru conectate la INTERNET. 

Art. 275.  (1) Informaţiile clasificate „SECRET DE SERVICIU” pot fi transmise prin 

INTERNET (INMARSAT), numai fişiere criptate cu sistemele criptografice 

„TURBOCHAOS". 

(2) Fişierele criptate cu sistemele criptografice “TURBOCHAOS” se transmit prin şi 

acreditate fără a fi stocate sau procesate pe aceste calculatoare. 

Art. 276.  (1) Utilizarea imprimantelor se face de către personalul autorizat, numai în locaţiile 

aprobate de comandant, stabilite prin ordin de zi pe unitate, conform P.I.C.-3/2003, art. 76. 

(2) Porturile neutilizate ale sistemului se sigilează sau se deconectează de către 

administratorul de securitate(art.126/PIC-3). 

Art. 277.  (1) Transferul de date, între SIC-uri, se execută numai cu avizul şefului structurii de 

securitate şi sub îndrumarea administratorului de securitate, cu consemnarea acestei activităţi în 

registrele de transfer şi executarea prealabilă a verificării antivirus a fişierelor transferate (în cazul 

transferului datelor din INTERNET în LAN/independente). 

(2) În SIC din Armata României se utilizează numai software licenţiat şi care este 

autorizat de către AMAS (art.107/PIC-3). 

(3) Se interzice stocarea, procesarea sau transmiterea în SIC neacreditate a informaţiilor 

secrete de stat sau clasificate NATO CONFIDENŢIAL şi de nivel superior(art.48/PIC-3). 



(4) Introducerea şi utilizarea mediilor de stocare a informaţiilor aflate în proprietate 

privată, în zonele în care se stochează, se procesează sau se transmit informaţii clasificate, este 

interzisă. 

(5) În lucrul cu mediile de stocare a informaţiilor şi cu sistemele informatice  din dotare 

vor fi respectate prevederile regulamentelor P.I.C - 1 şi P.I.C. – 3 completat cu ordinul MS 

164/2007, MS-66/2010 şi MS-1/2011. 

(6) Este interzisă utilizarea sistemelor informatice şi de comunicaţii neacreditate, precum 

şi a mediilor de stocare neînregistrate, pentru stocarea informaţiilor clasificate, (conform P.I.C.-

1/2002, art 281,282,288). 

(7) Mediile de stocare a informaţiilor care au stocat informaţii clasificate nu se 

furnizează instituţiilor sau autorităţilor publice, firmelor sau persoanelor fizice neautorizate 

(art.132/PIC-3). 
 

B.  Măsuri de protecţie COMSEC 
 

Art. 278.  Responsabilitatea implementării metodelor, mijloacelor şi măsurilor de securitate 

pentru toate SIC-urile forţelor participante, inclusiv a utilizării acestora în conformitate cu 

prevederile legale, în vigoare, revine Autorităţilor Operaţionale pentru Securitatea SIC 

(AOSSIC) ale forţelor participante. 

Art. 422.  (1) Personalul din compunerea AOSSIC este stabilit de şeful structurii de securitate al 

fiecărei structuri de forţe şi îndeplineşte condiţiile prevăzute în P.I.C.-3/2003, P.I.C.-5/2005 şi 

ACT-4/2005. 

(2) Accesul persoanelor în zonele de securitate clasele I şi a II-a (încăperile centrului de 

comunicaţii şi informatică, Contul CRIPTO, centrala telefonică, etc.) se face în conformitate cu 

prevederile M9/2013, art. 11-13 şi respectiv art. 52-53 din P.I.C.-5/2005. Se vor respecta cu stricteţe 

regulile de conducere în secret. 

(3) Atribuirea clasei sau nivelurilor de secretizare a informaţiilor se va face conform 

prevederilor IA-40/1 şi respectiv IA-40. 

Art. 423.  (1) Orice compromitere a materialelor criptografice, încălcarea regulilor de trafic, cât şi 

încercarea de penetrare a reţelelor de comunicaţii şi date proprii vor fi raportate la imediat la 

compartimentul COMSEC şi Cifru / CON şi biroul COMSEC şi Cifru din SMFN. Raportarea şi 

cercetarea incidentelor de securitate se va face conform PIC-3/2003, iar a incidentelor criptografice 

conform PIC-5/2005. 

(2) În situaţia în care există pericolul iminent ca tehnica de comunicaţii sau/şi 

materialele şi/sau echipamentele criptografice să fie capturate, tehnica (echipamentele) se 

zeroizează (cele care permit) sau se distruge, iar materialele criptografice se distrug conform 

M9/2013, art. 237-241, a planului pentru situaţii de urgenţă şi art. 91-92, 113 din P.I.C.-5/2005, în 

baza unui Plan pentru situaţii de urgenţă întocmit în acest scop. 

(3) În situaţia când tehnica şi echipamentele de comunicaţii care au încorporate sisteme 

criptografice, precum şi materialele şi/sau echipamentele criptografice, se expediază dintr-o locaţie 

în alta, acestea se zeroizeză (cele care permit) conform PIC-5, art.116. 

Art. 424.  (1) Protecţia informaţiilor stocate, procesate sau transmise în sistemul de comunicaţii şi 

informatică (SIC) se realizează prin utilizarea sisteme/echipamente criptografice acreditate de 

D.Ci.S.M. 

(2) Au dreptul să introducă cheile de criptare la sistemele criptografice menţionate 

la pct. 1 numai custodele Cripto sau ofiţerul COMSEC. 

Art. 425.  Nivelul de clasificare al informaţiilor procesate, stocate şi transmise, în reţelele de 

comunicaţii şi informatică organizate, este stabilit astfel: 

a) reţelele telefonice fixe, mobile, satelit - NECLASIFICAT; 

b) comunicaţii prin radiotelefon – NECLASIFICAT. Pentru sistemul de comunicaţii 

prin radiotelefon; 

c) Reţeaua publică „INTERNET”, folosind INMARSAT B din sistemul GMDSS – 



nivel „NECLASIFICAT”. 

Art. 426.  Legăturile prin voce şi fax nu asigură secretul convorbirilor, utilizarea lor fiind permisă 

numai pentru comunicări „neclasificate”. 

Art. 427.  (1) Persoanele care au la dispoziţie posturi telefonice criptate sunt direct răspunzătoare de 

modul de folosire a acestora.  

(2) Pe perioadele de timp cât posturile telefonice criptate instalate în anumite încăperi nu 

mai sunt necesare sau nu pot fi supravegheate, se va anunţa personalul ce deserveşte centrala 

telefonică în care sunt conectate sau  comandantul grupei transmisiuni şi se va solicita deconectarea  

temporară sau definitivă a acestora. 

Art. 428.  În centrul de comunicaţii şi informatică al punctului de comandă şi în afara acestuia este 

interzisă afişarea documentelor (scheme, tabele) referitoare la organizarea legăturilor prin fir sau 

radio. Aceste documente se vor găsi numai în carnetele de lucru ale comandanţilor/ şefilor de 

structuri şi se vor distruge în caz de pericol. 

Art. 429.  (1) Mesajele transmise/recepţionate de la/ la staţiile radio sunt documente cu caracter 

militar. Luarea acestora în evidenţă şi predarea la destinatari se va face în conformitate cu 

prevederile regulamentare. 

(2) Este interzisă cu desăvârşire folosirea altor caracteristici de lucru, în  cadrul 

sistemului de comunicaţii şi informatică propriu al unităţii, în afara celor repartizate prin 

Dispoziţiile pentru comunicaţii şi informatică ale structurilor participante. 

Art. 430.  Orice solicitări de schimbare a unor caracteristici de lucru vor fi comunicate, în cel mai 

scurt timp, prin căile de legătură la dispoziţie. 

Art. 431.  (1) Înainte de începerea exerciţiului se va efectua instruirea întregului personal autorizat 

pentru acces la sisteme criptografice din unitate participant la exerciţiu pe linia protecţiei 

informaţiilor clasificate transmise prin sistemele de comunicaţii şi informatică. 

(2) Se vor transmite misiunile subordonaţilor numai în părţile ce-i privesc. 

(3) Se va limita numărul de persoane care iau la cunoştinţă de conţinutul documentelor 

folosite pe timpul exerciţiului, prin compartimentarea funcţională, protecţia şi accesul autorizat şi 

ierarhizat la informaţii, respectând principiul „necesitatea de a cunoaşte”; 

(4) Se va ţine o evidenţă a intrărilor / ieşirilor persoanelor cu drept de acces, în locaţiile 

unde se exploatează sisteme criptografice, cu respectarea principiului „necesitatea de a cunoaşte”. 

Art. 432.   (1) Se vor respecta cu stricteţe regule de protecţie a informaţiilor în exploatarea 

mijloacelor de transmisiuni şi a S.I.C.-urilor, în conformitate cu prevederile instrucţiunilor „P.I.C.-

3” şi „P.I.C.-5”. 

(2) Se interzice transmiterea comunicărilor (datelor, informaţiilor, documentelor) 

clasificate, prin mijloacele de comunicaţii şi informatică, care nu asigură secretizarea (criptarea, 

codificarea) acestora. 

(3) Se va interzice transmiterea datelor sau informaţiilor „SECRETE DE STAT” sau 

„SECRETE DE SERVICIU” prin mijloacele de comunicaţii şi informatică neprotejate sau a 

utilizării unor codificări care nu sunt autorizate de Autoritatea Militară de Protecţie Criptografică / 

Direcţia Contrainformaţii şi Securitate Militară / Direcţia Generală de Informaţii a Apărării. 

Difuzarea de informaţii pe canale neprotejate (telefon, telex, fax, calculator) este permisă numai 

dacă au conţinut „NECLASIFICAT” şi au fost verificate şi avizate în prealabil de ofiţerul cu 

protecţia difuzării informaţiilor militare în activitatea de informare publică. 

Art. 433.  (1) Se vor verifica măsurile şi se vor sancţiona sever cazurile de nerespectare a regulilor 

stabilite de instrucţiunile privind activitatea criptologică privind întocmirea, evidenţa, mânuirea, 

multiplicarea, păstrarea şi distrugerea documentelor şi mediilor de stocare a informaţiilor. 

(2) Orice incident criptografic va fi raportat, imediat, ierarhic, la: comandantul unităţii şi 

direct la ofiţerul COMSEC din Componenta Operaţională Navală şi ofiţerului COMSEC din Statul 

Major al Forţelor Navale; 

(3) Se va interzice accesul persoanelor – militari şi civili – de altă naţionalitate decât 

română la sistemele criptografice naţionale (tabelele de convorbiri, etc.), iar pentru persoanele de 



naţionalitate română – militari şi civili – accesul se va autoriza obligatoriu numai cu aprobarea 

scrisă a comandantului unităţii şi cu avizul scris al ofiţerului cu securitatea comunicaţiilor – 

COMSEC, în conformitate cu prevederile P.I.C.-5. 

Art. 434.  Documentele de conducere în secret (tabele de convorbiri, coduri) se vor folosi conform 

regulilor de utilizare, în reţelele radio NECLASIFICATE, pentru comunicări cu caracter secret de 

serviciu.  

Art. 435.  (1) Pentru acoperirea criptografică a informaţiilor naţionale, clasificate “secret de 

serviciu”, ce vor fi vehiculate prin INTERNET se va folosi sistemul criptografic ,,COSMOS”, în 

conformitate cu Dispoziţia de exploatare şi a precizărilor DCI/SMG şi AMPC/DCiSM.  

(2) Pentru transmiterea prin INTERNET, prin INMARSAT, se vor folosi conturile din 

anexă. Înaintea transmiterii fişierului criptat pe această cale, corespondenţii se vor informa reciproc 

folosind celelalte mijloace de legătură la dispoziţie.  

(3) Este interzis a se transmite prin acest sistem informaţii naţionale clasificate secret de 

stat, precum şi informaţii NATO clasificate. 
 

Secţiunea 3 

PROTECŢIA SISTEMELOR INFORMATICE DE CALCUL 
 

Art. 436.  La nivelul instituţiei, autorităţile implicate în securitatea reţelelor / SIC-urilor, precum  şi 

în  protecţia informaţiilor ce sunt vehiculate prin acestea sunt următoarele: 

a) Comandantul/ Şeful Unităţii Militare 

b) Şeful Structurii de Securitate 

c) AOSSIC (Autoritatea Operaţională pentru Securitatea SIC): şeful AOSSIC, 

administratorii de securitate, administratorii de reţea/sistem, administratorii web. 

 

A.  Securitatea fizică 

 

Art. 437.  Măsurile de securitate fizică sunt necesare pentru contracararea posibilelor ameninţări din 

interiorul sau exteriorul locaţiei reţelelor instituţiei, pentru prevenirea accesului neautorizat la 

resursele şi serviciile LAN.  

Art. 438.  Vizitatorii sunt însoţiţi de personal autorizat special destinat în acest scop care rămâne 

împreună cu vizitatorul pe întreaga durată a vizitei.  Vizitatorilor nu le este permis accesul în 

încăperea serverelor decât în situaţii cu totul excepţionale şi numai după ce în încăpere au fost luate 

toate măsurile de securitate corespunzătoare. 

Art. 439.  Personalului tehnic, de întreţinere, de curăţenie sau altor categorii de personal nu îi este 

permis accesul în încăperile instituţiei în care se află tehnică de calcul fără aprobarea şefului 

structurii de securitate. Aceste categorii de personal poartă la vedere, în permanenţă, ecusoane şi 

sunt însoţite pe timpul activităţilor de către utilizatori sau personal din AOSSIC.  
 

B.  Securitatea de personal 
 

Art. 440.  Toţi utilizatorii autorizaţi ai SIC-urilor şi reţelelor sunt verificaţi conform procedurilor în 

vigoare referitoare la securitatea de personal. Fiecare utilizator primeşte dreptul de a lucra şi de a 

avea acces numai la informaţii clasificate corespunzător nivelului de clasificare pentru care a 

obţinut certificat de securitate şi numai la acele informaţii care îi sunt necesare pentru îndeplinirea 

sarcinilor de serviciu. 

Art. 441.  (1) Accesul neautorizat la informaţii sau modificarea neautorizată a acestora se 

pedepseşte în conformitate cu legislaţia în vigoare. Utilizatorilor le este strict interzis să ocolească 

mecanismele de securitate, să modifice orice program/aplicaţie autorizate sau să acceseze 

neautorizat zone de stocare. 

(2) Accesul la sistem este controlat de către administratorul de securitate sau înlocuitorul 

acestuia.  



(3) Pe timpul sesiunii de lucru utilizatorul identificat şi autentificat la logare este singurul 

responsabil de acţiunile desfăşurate la staţia de lucru respectivă. 

(4) Persoanelor care au încălcat măsurile de securitate stabilite în PrOpSec-uri (Proceduri 

Operaţionale de Securitate), li se suspendă, temporar, dreptul de acces până la clarificarea situaţiei. 

(5) Toţi utilizatorii iau la cunoştinţă de prevederile PrOpSec sub semnătură.  

În cazul depăşirii programului normal de lucru ofiţerul de serviciu pe unitate verifică la faţa locului 

activitatea persoanei respective. 
 

C.  Securitatea documentelor 

 

Art. 442.  (1) Evidenţa mediilor de stocare se ţine de către persoana responsabilă cu evidenţa 

mediilor de stocare a informaţiilor, conform Anexei nr. 18/ NORME PIC 2013. 

(2) Distribuirea mediilor de stocare a informaţiilor către utilizatori, se face cu avizul 

Şefului Structurii de Securitate în Anexei nr. 18/ NORME PIC 2013.  

(3) Marcarea documentelor şi etichetarea mediilor de stocare se face în funcţie de nivelul 

de clasificare al informaţiilor pe care acestea le conţin, conform procedurilor stabilite în NORME 

PIC 2013 

(4) Mediile de stocare a informaţiilor clasificate se declasifică şi se distrug de către 

administratorul de securitate şi persoana cu evidenţa mediilor de stocare a informaţiilor sub 

supravegherea Şefului AOSSIC, conform procedurilor şi metodelor aprobate. 

 

D.  Circuitul documentelor 

 

D1.  Reguli pentru transmiterea informaţiilor prin reţeaua Intraman UM2192 

Art. 443.  Pentru transmiterea informaţiilor prin reţeaua INTRAMAN se vor respecta 

următoarele reguli:  

a) Orice document care urmează a fi transmis trebuie aprobat şi înregistrat în prealabil la 

compartimentul DC. 

b) Se prezintă documentul, pe suport de informaţie corespunzător clasei de secretizare, la 

ofiţerul cu protecţia informaţiilor pentru verificare şi, dacă este cazul, pentru criptarea 

acestuia. 

c) Se prezintă documentul codificat la CTI pentru a fi transmis. Se specifică operatorului 

următoarele informaţii: 

i. subiectul mesajului; 

ii. U.M. destinatară şi persoana căruia îi este adresat; 

iii. U.M. expeditoare şi persoana care-l expediază. 

Art. 444.  (1) În cazul în care nivelul de clasificare al documentului nu depăşeşte SSv, acesta 

poate fi transmis operatorului prin reţeaua locală de nivel SSv. 

(2) Dacă destinatarul doreşte şi documentul în format electronic: 

a) pentru utilizatorii SIC-urilor din reţeaua locală de nivel SSv, operatorul va transmite 

documentul prin e-mail. 

(3) Obs.: Documentele în format electronic se pot distribui de către operator în 

conformitate cu rezoluţia comandantului unităţii de pe documentul din CDC.  

 

 

D2.  Reguli pentru transmiterea informaţiilor prin reţeaua Internet 

Art. 445.  În lucrul cu S.I.C. conectate la reţeaua Internet utilizatorul este obligat să respecte 

regulile de lucru prevăzute în legile, regulamentele şi dispoziţiunile militare în vigoare, cu 

respectarea reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate.  

Art. 446.  Lucrul în  reţelele publice se execută numai în următoarele scopuri: 

a) purtarea corespondenţei prin e-mail; 

b) informare-documentare pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale; 

c) accesarea sau transmiterea informaţiilor de interes public; 



d) încărcarea pachetelor software de actualizare şi de corectare erori pentru software 

autorizat să fie instalat în sistemele informatice. 

Art. 447.  Se interzice editarea sau stocarea documentelor cu caracter militar pe SIC-urile 

conectate la reţeaua Internet. 

 

D3.  Reguli pentru transmiterea informaţiilor prin reţeaua locală de învăţământ,  

cu caracter Neclasificat 

Art. 448.  Există următoarele posibilităţi de a realiza transferul de documente între utilizatorii 

reţelei: 

a) prin e-mail 

b) prin utilizarea server-ului de fişiere 

c) prin punctul de intrare/ieşire din Centrul de Tehnologii Informatice 

Art. 449.  În reţeaua locală de învăţământ se interzice: 

a) editarea sau stocarea documentelor cu un nivel de clasificare mai mare de Neclasificat 

b) păstrarea documentelor în directorul Public de pe serverul de fişiere. Acesta se foloseşte 

doar pentru transferul de fişiere. La sfârşitul operaţiunii, acestea se şterg. 

 

D4.  Reguli pentru transmiterea informaţiilor prin reţeaua locală de conducere,  

cu caracter Secret de serviciu 

Art. 450.  Există următoarele posibilităţi de a realiza transferul de documente între utilizatorii 

reţelei: 

a) prin e-mail 

b) prin utilizarea server-ului de fişiere 

c) prin punctul de intrare/ieşire din Centrul de Tehnologii Informatice 

Art. 451.  În reţeaua locală de conducere se interzice: 

a) editarea sau stocarea documentelor cu un nivel de clasificare mai mare de Secret de 

serviciu 

b) păstrarea documentelor în directorul Public de pe serverul de fişiere. Acesta se foloseşte 

doar pentru transferul de fişiere. La sfârşitul operaţiunii, acestea se şterg. 

 

 

CAPITOLUL VII. 

SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ 

 

 

Art. 452.  Activitatea este reglementată prin dispoziţiile „Legii securităţii şi sănătăţii în muncă” 

nr. 319/2006 şi „Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate 

în muncă în Armata României” – S.S.M.-1/2008. 

Art. 453.  La nivel unitate, având funcţii distincte în statul de organizare, se organizează 

serviciul intern de prevenire şi protecţie, care: 

a) propune sistarea activităţii în cazul în care se constată abateri de la respectarea 

prevederilor legale în domeniu; 

b) controlează fiecare loc de muncă din unitate; 

c) raportează comandantului deficienţele constatate şi propune măsuri de înlăturare a 

acestora; 

d) asigură condiţiile necesare desfăşurării tuturor activităţilor în condiţiile legale 

(asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, prevenirea riscurilor 

profesionale, instruirea, informarea, formarea-perfecţionarea, avertizarea, echiparea). 

Art. 454.  Lucrătorii au următoarele obligaţii: 



a) să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu 

instrucţiunile primite din partea angajatorului; 

b) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniu; 

c) să utilizeze corect baza materială şi echipamentul de protecţie; 

d) să comunice imediat orice situaţie care reprezintă un pericol pentru securitatea şi 

sănătatea lucrătorilor sau integritatea bunurilor materiale ale unităţii, inclusiv privind 

consumul de băuturi alcoolice, produse / substanţe stupefiante şi medicamente cu efecte 

similare acestora, referitor la personalul unităţii, studenţi, cursanţi, vizitatori; 

e) să coopereze cu angajatorul şi responsabilii în domeniu pentru respectarea normelor în 

vigoare. 

Art. 455.  (1) În vederea punerii în aplicare a Ordinului SMG 100/2011 privind consumul de 

băuturi alcoolice, produse / substanţe stupefiante şi medicamente cu efecte similare acestora, la 

nivel ANMB se aplică următoarele măsuri necesare pentru prevenirea sau/ şi identificarea 

personalului unităţii, studenţilor sau cursanţilor care prezintă simptomele caracteristice: 

a) nominalizarea prin OZU şi atribuirea responsabilităţii ca agent constatator revine şefului 

Structurii de Securitate; 

b) testarea inopinată a personalului, pe compartimente, conform planului de control 

întocmit de agentul constatator şi aprobat de comandantul unităţii; 

c) testarea cu mijloace tehnice certificate a personalului şi studenţilor care prezintă 

manifestări / simptome specifice consumului de băuturi alcoolice, produse / substanţe 

stupefiante şi medicamente cu efecte similare acestora, la sesizarea conducătorului 

locului de muncă / cadrelor didactice sau a oricărei persoane din unitate; 

d) recoltarea probelor biologice la cea mai apropiată instituţie medicală sau medico-legală 

autorizată, în cazul în care persoana refuză testarea sau nu recunoaşte rezultatul ca fiind 

pozitiv, consemnat în procesul verbal de constatare, încheiat de către agentul constatator, 

în urma testării; 

e) scoaterea, temporară, din activitatea în derulare a persoanei aflate sub influenţa 

substanţelor menţionate mai sus pentru evitarea producerii de accidente sau punerea în 

pericol a personalului unităţii; 

f) analiza ordinii şi disciplinei, din cadrul şedinţei de lucru a comandantului, cuprinde şi 

date referitoare la monitorizarea şi soluţionarea cazurilor identificate privind consumul 

de băuturi alcoolice, produse / substanţe stupefiante şi medicamente cu efecte similare 

acestora; 

g) sancţionarea persoanei depistate se aplică conform prevederilor prezentului regulament, 

a Regulamentului disciplinei militare, Regulamentul de ordine interioară pentru 

personalul civil şi Regulamentul activităţii universitare a studenţilor. 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VIII. 

PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR 

 

Art. 456.  Activitatea este reglementată prin dispoziţiile „Legii privind apărarea împotriva 

incendiilor” nr. 307/2006 şi „Normelor de apărare împotriva incendiilor în M.Ap.N.” – 

M.111/2008. 

Art. 457.  La nivel unitate  se stabilesc responsabilităţile şi modul de organizare a activităţii de 



apărare împotriva incendiilor,  referitoare la: 

a) identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu, corelarea măsurilor de apărare împotriva 

incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor, solicitarea şi obţinerea avizelor şi autorizaţiilor 

la incendiu; 

b) controlul  fiecărui loc de muncă din unitate; 

c) raportarea către comandant a deficienţelor constatate şi propunerea de măsuri de 

înlăturare a acestora; 

d) asigurarea cadrului necesar desfăşurării tuturor activităţilor în condiţii legale 

(instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor, stabilirea atribuţiunilor ce revin 

persoanelor la locul de muncă, instruirea, informarea, formarea-perfecţionarea, 

avertizarea, echiparea, cooperarea cu alte forţe). 

Art. 458.  Lucrătorii au următoarele obligaţii: 

a) să respecte regulile şi măsurile de A.Î.I., aduse la cunoştinţă sub orice formă; 

b) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniu; 

c) să utilizeze corect baza materială potrivit instrucţiunilor tehnice şi a normelor proprii de 

A.Î.I.; 

d) să comunice imediat orice situaţie care reprezintă un pericol de incendiu, inclusiv 

privind consumul de băuturi alcoolice, produse / substanţe stupefiante şi medicamente cu 

efecte similare acestora, referitor la personalul unităţii, studenţi, cursanţi, vizitatori; 

e) să acţioneze şi să coopereze cu angajatorul şi responsabilii în domeniu pentru 

respectarea normelor în vigoare. 

 

 

 

CAPITOLUL IX. 

PROTECŢIA  MEDIULUI 

 

Art. 459.  Activitatea este reglementată prin dispoziţiile „ Legii privind protecţia mediului ” nr. 

265/2006 şi „Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie a mediului în 

Armata României” – M-14/2008. 

Art. 460.  La nivel unitate  se stabilesc responsabilităţile şi modul de organizare a activităţii de 

protecţia mediului  referitoare la: 

a) măsurile necesare aplicării unitare a legislaţiei în vigoare; 

b) analizarea şi planificarea resurselor financiare necesare; 

c) raportarea către comandant a deficienţelor constatate şi propunerea de măsuri de 

înlăturare a acestora; 

d) asigurarea cadrului necesar desfăşurării tuturor activităţilor în condiţii legale (evidenţa 

deşeurilor, modul de colectare, depozitare şi predarea a acestora, instruirea privind 

evitarea accidentele ecologice, informarea, formarea-perfecţionarea, avertizarea, 

echiparea, cooperarea cu alte forţe). 

Art. 461.  Lucrătorii au următoarele obligaţii: 

a) să respecte regulile şi măsurile de protecţia mediului;  

b) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniu; 

c) să comunice imediat orice situaţie care reprezintă un pericol de accident ecologic. 

 

CAPITOLUL X. 

DISPOZIŢII FINALE 



 

Art. 462.  Prezentul regulament de ordine interioară se constituie într-un ansamblu de prevederi 

şi măsuri necesare pentru desfăşurarea legală şi eficientă a activităţilor principale în Academia 

Navală “Mircea cel Bătrân”. 

Art. 463.  (1) Prezentul act normativ este un document intern al Academiei Navale “Mircea cel 

Bătrân”, se păstrează şi se actualizează ori de câte ori se impune, de către conducerea academiei cu 

aprobarea Senatului. 

(2) Propunerile de modificare, completare, actualizare a prezentului regulament se  

întocmesc la nivel de compartimente şi se centralizează la Compartimentul Stat Major. 

Art. 464.  Pentru cunoaşterea şi aplicarea de către întregul personal din Academiei Navale 

“Mircea cel Bătrân”, a Regulamentului de ordine interioară, se vor lua următoarele măsuri: 

a) prelucrarea sub semnătură, cu tot personalul din subordine, prin grija şefilor de 

compartimente / structuri, anual în luna ianuarie şi la schimbarea regulamentului; 

b) însuşirea, aplicarea şi respectarea tuturor reglementărilor de către personalul din 

subordine; 

c) transmiterea, în format electronic, şefilor de compartimente şi la unităţile 

subordonate prin grija Compartimentului Stat Major, pentru informarea 

personalului din subordine şi valorificarea datelor. 

Art. 465.  Prezentul regulament a fost discutat și aprobat în ședința Senatului universitar nr.596 

din 24.07.2014, intră în vigoare la data de  25.07.2014 şi abrogă vechiul regulament de ordine 

interioară A-78 din 06.01.2012. 
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