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STATUTUL
CENTRULUI DE FORMARE CONTINUĂ A RESURSELOR UMANE
Capitolul I
DENUMIRE, CONSTITUIRE, FORMĂ JURIDICĂ ŞI SEDIU
Art. 1. Denumire, formă juridică
Centrul de Formare Continuă a Resurselor Umane (C.F.C.R.U.) este o componentă structurală
administrativă a Academiei Navale ,,Mircea cel Bătrân” (A.N.M.B.).
Art. 2. Constituire
(1) C.F.C.R.U. are ca obiect de activitate organizarea programelor de învăţământ continuu destinate
persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice, prin care se realizează formarea
profesională sau transferul de tehnologie.
(2) C.F.C.R.U. este constituit în baza următoarelor acte normative:
- Legea învăţământului nr. 1/2012;
- Ordinul MEN nr. 3741/4.05.2000 privind tipurile de diplome, certificate şi atestate acordate în
învăţământul superior acreditat;
- Carta universitară a Academiei Navale ,,Mircea cel Bătrân”.
(3) Activitatea C.F.C.R.U. va fi acordată conform prevederilor tuturor actelor normative ulterior
apărute şi care au legătură cu obiectul său de activitate.
Art. 3. Sediu
Sediul C.F.C.R.U. este în Academia Navală ,,Mircea cel Bătrân”, Constanta, str. Fulgerului nr. 1, tel.
0241-626200, fax 0241-643096.
Capitolul II
SCOP ŞI OBIECTIVE
Art. 4. Scop
Dezvoltarea capacităţii A.N.M.B. 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 către instituţie.
C.F.C.R.U. este furnizor de formare profesională.
Art. 5. Obiective
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 să-şi gasească locul cel mai potrivit în societatea
în care trăieşte;
b) Dezvoltarea legăturilor dintre A.N.M.B. şi beneficiari, în cadrul formării continue a personalului;
punerea în practică a activităţilor de formare şi de adaptare la nevoile şi evoluţia pieţii muncii;
c) Reactualizarea cunoştinţelor şi competenţelor profesionale;
d) Conversia profesională;
e) Promovarea profesională, permiţând cursanţilor obţinerea unei calificari superioare;
f) Formarea continuă a personalului didactic prin perfecţionarea pregătirii de specialitate şi a pregătirii
metodice şi psihopedagogice;
g) Întărirea parteneriatului cu instituţiile furnizoare de educaţie;
h) Furnizarea de servicii de consultanţă şi de asistenţă de specialitate.

Capitolul III
OBIECT DE ACTIVITATE
Art. 6. C.F.C.R.U. are drept obiect de activitate:
a. Organizarea de cursuri de siguranţă maritimă pentru studenţii Facultăţii de Marină 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, cadre
universitare şi specialişti 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 A.N.M.B. în ţară şi în străinătate;
i. Dobândirea unor competenţe profesionale prin: iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare.
Capitolul IV
STRUCTURA C.F.C.R.U.
Art. 7. Personal didactic şi administrativ
Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor sale, C.F.C.R.U. va utiliza personal calificat: cadre
didactice, specialişti din învăţământ şi din alte sfere ale activităţilor industriale şi sociale; formatori,
personal administrativ şi personal cu competenţe profesionale speciale. În ceea ce priveşte partea de
specialitate, C.F.C.R.U. colaborează cu departamentele de specialitate.
Art. 8. Parteneri
(1) C.F.C.R.U. are parteneri interni şi internaţionali.
(2) Partenerii interni sunt: instituţii de învăţământ de stat şi private, firme cu capital de stat şi privat,
instituţii ale administraţiei locale şi de stat, organizaţii neguvernamentale.
(3) Partenerii internaţionali sunt: firme de crewing şi shiping, instituţii de învăţământ, instituţii
administrative.
Art. 9. Public interesat şi condiţii de acces
Programele de studiu se adresează studenţilor care vor să capete abilităţi şi competenţe în meseria de
marinar, absolvenţilor prin cursuri postuniversitare, ofiţerilor de marină pentru completarea studiilor în
vederea obţinerii brevetelor manageriale. Înscrierea se face la cerere.

