ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
ACADEMIA NAVALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN”
SENATUL UNIVERSITAR
Nr. A - 4194 din 17.09.2015

REGULAMENTUL
DE ACORDARE A TITLURILOR ONORIFICE
Titlurile onorifice se acordă unor personalităţi care recunosc şi respectă valorile
constitututive ale Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanţa (ANMB) şi contribuie în
mod esenţial la realizarea misiunii şi strategiei acesteia.
I.
TITLURILE
Art.1 (1) Titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din
Constanţa (ANMB) se acordă personalităţilor din afara ANMB, recunoscute la nivel naţional şi
internaţional prin realizări deosebit de importante în domeniile ştiinţei, tehnicii, culturii, ca o
recunoaştere a competenţei şi excelenţei. Înalta distincţie poate fi acordată unor personalităţi care
au, într-un fel sau altul, numele legat de dezvoltarea Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.
(2) Se va evita decernarea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA unor personalităţi care
fac parte din comunitatea academică proprie, cât şi unor personalităţi recunoscute, dar a căror
activitate s-a desfăşurat, în cea mai mare parte, în Academia Navală „Mircea cel Bătrân”. De
asemenea se va evita decernarea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA unor personalităţi
politice sau unor demnitari de Stat pe perioada exercitării mandatului acestora.
(3) Respectând conţinutul acestei înalte distincţii care întăreşte în mod public şi solemn
realizările unei cariere profesionale ale căror autoritate şi prestigiu sunt deja recunoscute, Academia
Navală „Mircea cel Bătrân” îşi alege cu cea mai mare grijă personalităţile ce urmează a primi titlul
de DOCTOR HONORIS CAUSA.
Art.2 Titlul de PROFESOR DE ONOARE al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din
Constanţa se acorda unor profesori de prestigiu din afara Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”
care au contribuit la dezvoltarea activităților didactice / de cercetare din ANMB, precum și la
stabilirea și dezvoltarea de colaborări importante între ANMB și instituții partenere din străinătate.
Art.3 Titlul de MEMBRU DE ONOARE AL SENATULUI Academiei Navale „Mircea cel
Bătrân” din Constanţa se acordă unor personalităţi care, prin activitatea lor, au contribuit la
îndeplinirea misiunii ANMB, la stabilirea şi dezvoltarea parteneriatelor cu instituţii academice şi
organizaţii publice sau private prestigioase. Conform art.13. din Regulamentul de funcţionare al
Senatului ANMB-2012, „foştii rectori ai instituţiei sunt de drept Membri de onoare ai Senatului şi
pot participa numai la şedinţele festive”.
Art.4 Titlul de PROFESSOR EMERITUS al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanţa
se acordă profesorilor ANMB, la pensionare, pentru realizări deosebite în activitatea didactică şi de
cercetare, recunoscute de mediul academic naţional şi internaţional.
II. MODALITĂŢI DE PROPUNERE A ACORDĂRII TITLURILOR ONORIFICE
Art.5 Titlurile onorifice: DOCTOR HONORIS CAUSA, PROFESOR DE ONOARE, MEMBRU
DE ONOARE AL SENATULUI, PROFESSOR EMERITUS pot fi acordate:
1. la propunerea Consiliilor Facultăţilor (cel mult o dată la 2 ani pentru fiecare facultate);
2. la propunerea Biroului Consiliului de Administraţie, făcută de Rector sau Prorectori, cel
mult de trei ori în timpul unei legislaturi.
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III. PROCEDURI ŞI RESPONSABILITĂŢI ÎN ACORDAREA TITLURILOR ONORIFICE
Art.6 Titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA
1. Toate propunerile pentru acordarea titlului se avizează de către Consiliul de Administraţie
şi se înaintează spre aprobare Senatului. În cazul aprobării, în aceeaşi şedinţă a Senatului se votează
componenţa unei comisii propusă de Consiliul de Administraţie, formată din 5 persoane, prezidată
de Rectorul ANMB.
2. Comisia va contacta în scris personalitatea în cauză şi după obţinerea acordului scris al
acesteia va solicita personalităţii în cauză un Curriculum Vitae şi o listă de lucrări;
3. Comisia va întocmi un referat de susţinere a propunerii şi un ,,Laudatio”. Toate
propunerile comisiei trebuie luate în unanimitate;
4. Textul „Laudatio”, cu evidenţierea extrasului pentru Diplomă este comunicat la Comisia
de management şi monitorizarea calităţii proceselor din Senat cu cel puţin 14 zile înaintea
ceremoniei de decernare.
5. Obligaţiile Senatului sunt următoarele:
- hotărăşte asupra propunerii, pe care o avizează prin votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă
numărul acestora reprezintă 2/3 din totalul membrilor;
- analizează referatul Comisiei şi hotărăşte acordarea sau neacordarea titlului;
6. Obligaţiile Rectorului sunt următoarele:
- aprobă data desfăşurării ceremoniei, de comun acord cu personalitatea în cauză,
- invită oficial personalitatea desemnată să ia parte la ceremonia de decernare;
- invită membrii marcanţi ai ştiinţei la ceremonia de decernare.
7. Senatul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” va urmări, pe termen lung, asigurarea
unui echilibru în reprezentarea domeniilor de activitate în care s-au afirmat doctorii HONORIS
CAUSA.
Activităţile Ceremoniei de decernare sunt prezentate în anexa nr.1.
Art.7 Titlul de PROFESOR DE ONOARE, MEMBRU DE ONOARE AL SENATULUI şi Titlul
de PROFESSOR EMERITUS
1. Consiliul Facultăţii sau Biroul Consiliului de Administraţie înaintează propunerea însoţită
de un Curriculum Vitae Consiliului de Administraţie, care va decide dacă aceasta se înaintează către
Senatul ANMB spre validare;
2. Consiliul de Administraţie propune o comisie de acordare a titlului formată din 5 membri,
care elaborează un raport în acest sens;
3. Raportul Comisiei de acordare a titlului este înaintat spre aprobare Senatului ANMB:
4. Senatul ANMB decide, prin vot, cu majoritate simplă, acordarea titlului de PROFESOR
DE ONOARE, MEMBRU DE ONOARE AL SENATULUI sau de PROFESSOR EMERITUS.
IV. DISPOZIŢII FINALE
Art.8 Proiectul celor patru tipuri de diplome se realizează de către Editura ANMB şi se aprobă de
Consiliul de Administraţie. Tipărirea fiecărei diplome se face de către Editura ANMB, cu cel puţin
5 zile înaintea ceremoniei.
Art.9 Organizarea ceremoniei de decernare a titlurilor onorifice intră în responsabiltatea Senatului.
Art.10 Costurile aferente organizării evenimentului sunt suportate din veniturile proprii ale ANMB
prevăzute la Capitolul „Activităţi de protocol”.
Art.11 Atribuirea titlurilor onorifice de DOCTOR HONORIS CAUSA, PROFESOR DE
ONOARE, MEMBRU DE ONOARE AL SENATULUI şi PROFESSOR EMERITUS poate avea
loc cu un prilej special: aniversarea Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, a unei facultăţi sau a
unui departament, manifestare ştiinţifică de anvergură, eveniment naţional sau internaţional.
Art.11 Atribuirea titlurilor onorifice de DOCTOR HONORIS CAUSA, PROFESOR DE
ONOARE, MEMBRU DE ONOARE AL SENATULUI şi PROFESSOR EMERITUS este pe viaţă.
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Art.13 Retragerea titlurilor onorifice de DOCTOR HONORIS CAUSA, PROFESOR DE
ONOARE, MEMBRU DE ONOARE AL SENATULUI şi PROFESSOR EMERITUS se poate face
numai de către Senatul ANMB în urma unor grave prejudicii aduse ANMB.
Prezentul regulament a fost adoptat în şedinţa Senatului Academiei Navale “ Mircea cel
Bătrân “ nr.616 din 17.09.2016 şi abrogă vechiul regulament aprobat în şedinţa Senatului nr.581
din 23.10.2013.

COMANDANTUL (RECTORUL)
ACADEMIEI NAVALE „MIRCEA CEL BĂTRÂN”
Contraamiral de flotilă
Prof.univ.Dr.ing. Vergil CHIŢAC
PREŞEDINTE AL SENATULUI UNIVERSITAR
Prof.univ.Dr.
Andrian-Sirojea MIHEI

Anexa nr.1
CEREMONIA DE DECERNARE
Rectorul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” sau un delegat al acestuia conduce
Ceremonia de decernare a titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA.
- introducerea şi ridicarea drapelului de stat conform FN 4/2008, anexa nr.15;
- intonarea Imnului de Stat de către corul ANMB;
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- se prezintă scopul întrunirii, componenţa Comisiei de decernare a titlului;
- se dă cuvântul unui membru al Comisiei pentru citirea Laudatio-ului;
- are loc ritualul îmbrăcării robei şi a tocii;
- rectorul ANMB citeşte textul DIPLOMEI în limba română;
- se înmânează DIPLOMA şi însemnele titlului;
- proaspătul DOCTOR HONORIS CAUSA este invitat să ia cuvântul;
- participanţii sunt invitaţi să ia cuvântul;
- în final se intonează Gaudeamus Igitur de către corul ANMB.

ROMÂNIA
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

SENATUL UNIVERSITAR
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în şedinţa din ______________ conferă domnului
Profesor ______________________
de la _____________________________________________________

TITLUL DE

DOCTOR HONORIS CAUSA
al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”
ÎN DOMENIUL ____________________________________
pentru contribuţii de mare valoare aduse la dezvoltarea ştiinţei, precum şi pentru colaborarea
deosebită cu specialiştii Academiei Navale

COMANDANTUL (RECTORUL)
ACADEMIEI NAVALE „MIRCEA CEL BĂTRÂN”
LS
Contraamiral de flotilă
Prof.univ.Dr.ing. Vergil CHIŢAC

ROMÂNIA
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

SENATUL UNIVERSITAR
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în şedinţa din ______________ conferă domnului
Profesor ______________________
de la _____________________________________________________

TITLUL DE

MEMBRU DE ONOARE AL SENATULUI
al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”
ÎN DOMENIUL ____________________________________
pentru contribuţii de mare valoare aduse la dezvoltarea ştiinţei, precum şi pentru colaborarea
deosebită cu specialiştii Academiei Navale

COMANDANTUL (RECTORUL)
ACADEMIEI NAVALE „MIRCEA CEL BĂTRÂN”
LS
Contraamiral de flotilă
Prof.univ.Dr.ing. Vergil CHIŢAC
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SENATUL UNIVERSITAR
în şedinţa din ______________ conferă domnului
Profesor ______________________
de la _____________________________________________________

TITLUL DE

PROFESSOR EMERITUS
al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”
ÎN DOMENIUL ____________________________________
pentru realizări deosebite în activitatea didactică şi de cercetare, recunoscute de mediul
academic naţional şi internaţional

COMANDANTUL (RECTORUL)
ACADEMIEI NAVALE „MIRCEA CEL BĂTRÂN”
LS
Contraamiral de flotilă
Prof.univ.Dr.ing. Vergil CHIŢAC
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