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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL FACULTĂŢII
DE INGINERIE MARINĂ
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1
Facultăţile sunt unităţi funcţionale de bază ale academiei, care gestionează programele de studii, în care se
desfăşoară:
a) învăţământ universitar;
b) învăţământ postuniversitar;
c) cercetare ştiinţifică;
d) prestări servicii.
Art.2 (1) Facultatea de Inginerie Marină este parte componentă a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân"
Constanţa care a fost înfiinţată prin Hotărârea Guvernului României nr. 406 din 23 aprilie 1990. Totodată,
prin Secţia Marină Militară, facultatea continuă tradiţia învăţământului superior de marină, începând cu
Scoala Flotilei, înfiinţată prin Decizia Ministerului de Război nr.15 din 17 noiembrie 1872 cu sediul la
Galaţi, apoi sub denumirea de Şcoala Navală (1909-1969), Şcoala de Ofiţeri Activi de Marină "Mircea cel
Bătrân"(1969-1973), secţia militară în cadrul Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân" Constanţa începând
cu anul 1973 pănă în anul 1990, când a primit actuala titulatură.
(2) Facultatea de Inginerie Marină funcţionează având la bază cadrul legislativ creat prin intermediul
reglementărilor legale, Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, ordinelor şi dispoziţiilor Ministerului Apărării
Naţionale, procedurilor, metodologiilor din domeniul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, Cartei Universitare a
Academiei navale „Mircea cel Bătrân" şi altor regulamente interne ale ANMB.
(3) Prin preocuparea permanentă pentru realizarea în condiţii optime a misiunii sale de învăţământ şi
cercetare ştiinţifică de calitate, prin pregătirea militara de bază, fundamentală şi de specialitate şi formarea de
ofiţeri-ingineri pentru Forţele Navale capabili să întrebuinţeze armamentul şi tehnica de luptă navală, prin
asigurarea condiţiilor decente de studiu şi viaţă pentru studenţi, Facultatea de Inginerie Marină din cadrul
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân" Constanţa, reprezintă un pol distinct de emulaţie intelectuală şi
creativitate aflat într-un proces dinamic de perfecţionare şi adaptare la cerinţele structurilor de profil din
M.Ap.N şi a societăţii civile în ansamblul său.
(4) La nivelul Facultăţii de Inginerie Marină se realizează un proces educaţional specific caracterizat prin
programe de studii proprii, în concordanţă cu cerinţele unui învăţământ de calitate conform legislaţiei
specifice în vigoare, cât şi prin condiţiile de admitere şi absolvire.
(5) Facultatea de Inginerie Marină este organizată pe următoarele departamente:
- Inginerie marină şi armament naval ;
- Inginerie electrică şi electronică navală;
ce cuprind personal didactic şi studenţi, personal didactic auxiliar şi administrativ.
(6) Facultatea de Inginerie Marină beneficiază de libertate academică în domeniile didactic şi ştiinţific potrivit Cartei Universitare a „Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” a regulamentelor ANMB şi al
regulamentelor proprii de activitate.

(7) Facultatea de Inginerie Marină este condusă participativ de Consiliul facultăţii, iar executiv de un decan
şi doi prodecani.
(8) Facultatea de Inginerie marină îşi asumă misiunea de a genera şi de a transfera cunoaştere către societate
prin:
- formarea iniţială şi continuă la nivel universitar a studenţilor, în scopul dezvoltării personale, cu
accent pe inserţia profesională a individului pe piaţa munci, în domeniul Inginerie Marină şi Navigaţie
- pregătirea şi formarea de ofiţeri-ingineri, în domeniul inginerie marină şi navigaţie,
electromecanică şi electromecanică navală cu un bogat bagaj de cunoştiinţe tehnico-stiinţifice, de comandă si
psiho-pedagogice pe direcţia formării celor patru categorii de competenţe generale: instrumentale,
interpersonale, sistemice şi de specialitate;
- Cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea, inovarea şi transferul tehnologic, prin creaţie individuală şi
colectivă în domeniul ştiinţelor inginereşti, prin asigurarea, valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora.
(9) Direcţiile de acţiune care să asigure performanţe academice înalte în cadrul facultăţii urmăresc:
1. promovarea activităţilor de învăţământ şi cercetare la standarde de excelenţă internaţională prin
compatibilizarea permanentă a învătământului cu orientările naţionale şi euroatlantice:
• implementarea unui spectru de cursuri universitare a căror cuprindere curiculară şi încărcare
ştiinţifico-didactică să asigure dezvoltarea competenţelor şi calităţilor native ale studenţilor înmatriculaţi;
• realizarea unor parteneriate academice internaţionale cu universităţi şi instituţii militare şi civile de
elită în programe de cercetare şi în programe de mobilităţi care să vizeze în aceeaşi măsură studenţii şi
cadrele didactice ;
• implicarea cu precădere în activităţi de cercetare aplicată, care să facă mai departe obiectul
transferurilor tehnologice, dar şi derularea de cercetări la nivel fundamental, generatoare de cunoaştere ;
• dezvoltarea de relaţii stabile cu agenţii economici din industria navală, prin încheierea de
parteneriate sustenabile;
• asigurarea unui corp profesoral valoros;
• realizarea unor parteneriate flexibile cu beneficiarii absolvenţilor facultăţii (unităţi militare din flotă
şi companii de shipining) dar şi alţi potenţiali parteneri economici din domeniul naval şi portuar;
2. dezvoltarea unui management academic performant;
3. consolidarea spiritului de comunitate academică prin cultivarea principiului transparenţei şi comunicării
interumane;
4. armonizarea şi promovarea valorilor ştiinţifice, culturale şi etice în comunitatea regională, naţională şi
internaţională.
CAP. I. CONSILIUL FACULTĂŢII
Art.3 (1) In conformitate cu prevederile Cartei Universitare a Academiei navale „Mircea cel Bătrân”,
Consiliul facultăţii reprezintă organismul decizional şi deliberativ al facultăţii. Acesta organizează şi conduce
întreaga activitate din cadrul facultăţii. Consiliul facultăţii funcţionează în plen şi pe comisii de specialitate
prezidate de un membru al Consiliului. Comisiile de specialitate constituite pe lângă Consiliul facultăţii,
sunt:
- Comisia de Management, Monitorizarea Calităţii Proceselor si Buget;
- Comisia Didactică;
- Comisia pentru Cercetare Ştiinţifică şi Relaţii Internaţionale;
- Comisia pentru Servicii Studenţi.
Conducerea operativa a facultăţii este asigurată de către decan şi prodecani.
(2) Consiliul facultăţii aplică hotărârile proprii şi pe cele ale Senatului.
(3) Consiliul se întruneşte, de regulă lunar. Hotărârile se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi, dacă
numărul acestora reprezintă 2/3 din totalul membrilor Consiliului.
Art. 4 Atribuţii ale Consiliului facultăţii
a) aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii;
b) aprobă programele de studii gestionate de facultate;
c) controlează activitatea decanului şi aproba 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) adopta 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
aproba comisiile pentru posturile de asistent şi lector (şef de lucrări);
k) aprobă prin vot nominal deschis hotărârile comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice;
1) 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 internationale la nivel de facultate;
u) dezbate şi aproba 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 ştiintifică recunoscută în domeniu, din ţară sau din strainătate,
avizaţi de Consiliul departamentului;
y) audiază candidaţii la concursul pentru ocuparea funcţiei de decan şi avizează minim doi candidaţi.
Art.5 Competenţele Consiliului facultăţii se realizează prin comisiile Consiliului conduse de membrii
Biroului.
Art.6 Un membru al Consiliului facultăţii care a lipsit nemotivat la mai mult de trei şedinte ordinare ale
Consiliului facultăţii va fi considerat exclus. Departamentul din care face parte va desemna un alt
reprezentant.
CAP.II DECANUL
Art. 7 (1) Decanul este conducătorul principal al activităţilor academice şi administrative din cadrul
facultăţii.
(2) Decanul acţionează în vederea aplicării la nivel de facultate a prevederilor Cartei şi regulamentelor
ANMB, facultăţii şi deciziile luate de Senatul ANMB, Consiliul facultăţii.
(3) Decanul este responsabil de calitatea procesului de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică din facultate.
(4) Decanul poate delega oricare din competenţele sale prodecanilor în perioada în care lipseşte din facultate.
La începutul anului universitar, decanul prezintă Consiliului facultăţii un raport cu privire la evoluţia
facultăţii în anul universitar precedent – la nivel de programe de studii, licenţă şi masterat, ca o sinteză a
rapoartelor prezentate de directorii de departament şi de coordonatorii programelor de studii.
Art .8 Atribuţii ale decanului:
(1) Decanul reprezintă facultatea şi raspunde de managementul şi conducerea facultăţii.
(2) Decanul are următoarele atributii:
a) propune înmatricularea şi exmatricularea studenţilor facultăţii, semnează registrele matricole, diplomele,
certificatele şi atestatele;
b) anulează rezultatele unui examen sau ale unei evaluări atunci când se dovedeşte că acestea au fost obtinute
în mod fraudulos sau prin încalcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară şi dispune
reorganizarea examenului;
c) desemnează prodecanii după numirea sa de către Rector în conformitate cu metodologia de alegeri;

d) prezintă anual un raport Consiliului facultăţii privind starea facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea
eticii universitare la nivelul facultăţii;
e) conduce şedinţele Consiliului facultăţii şi aplică hotărârile Rectorului, Consiliului de administraţie şi
Senatului ANMB;
f) propune spre aprobare Consiliului facultăţii structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii;
g) răspunde, împreună cu directorii de departament, de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea,
motivarea şi încetarea relaţiilor contractuale de munca ale personalului din facultate, în acord cu
regulamentele interne ale Academiei Navale şi ordinele şi dispoziţiile emise de MApN;
h) avizează fişa individuală a postului pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic;
i) 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;
j) semnează acordurile încheiate cu alte facultăţi, institute sau departamente.
(3) Pe perioada absenţei sale din facultate, decanul va delega exercitarea atribuţiilor sale funcţionale,
prodecanului.
CAP.III PRODECANII
Art. 9 (1) Prodecanii sunt numiţi de către decan şi validaţi de către Senat.
(2) Prodecanii Facultăţii de Inginerie Marină sunt următorii: Prodecanul pentru învăţământ cu frecvenţă şi
managementul calităţii şi Prodecanul pentru învăţământ la distanţă, frecvenţă redusă şi cercetare ştiinţifică.
(3) Prodecanii facultăţii sunt responsabili cu coordonarea proceselor de învăţământ, managementul calităţii şi
cercetarea ştiinţifică pe facultate .
(4) Prodecanii pot suplini decanul, cu avizul acestuia, în raporturile cu facultatea, cu alte facultăţi, instituţii
sau organisme.
(5) Prodecanii exercită atribuţiile şi obligaţiile delegate de către decan şi coordonează comisiile de
specialitate ale Consiliului facultăţii şi secretariatul facultăţii.
Art. 10 (1) Atribuţii ale Prodecanului pentru învăţământ cu frecvenţă şi managementul calităţii:
a) defineşte obiectivele învăţământului, managementului calităţii şi misiunea acestora;
b) asigură respectarea la nivel de facultate a regulamentelor interne şi urmăreşte îndeplinirea hotărârilor
adoptate de consiliul profesoral al facultăţii;
c) stabileşte sub conducerea decanului, activităţile Consiliului facultăţii şi urmăreşte buna funcţionare a
comisiilor consiliului facultăţii;
d) coordonează activitatea secretariatelor facultăţii şi organizează, împreună cu decanul evidenţa documentelor
de studii ale studenţilor de la forma de învăţământ cu frecvenţă (inclusiv sistemul de credite transferabile);
e) asigură legătura dintre conducerea facultăţii şi reprezentanţii aleşi ai studenţilor de la Facultatea de Inginerie
Marină;
f) urmăreşte şi răspunde de funcţionarea statutară a Consiliului profesoral al facultăţii, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare şi a Cartei universitare a ANMB;
g) asigură respectarea la nivel de facultate a regulamentelor interne şi urmăreşte îndeplinirea hotărârilor
adoptate de Consiliul facultăţii;
h) întocmeşte documentele Consiliului profesoral al facultăţii;
i) întocmeşte documentele necesare managementului calităţii în cooperare cu secţia management
educaţional şi cercetare ştiinţiifică şi directorii de departamente;
j) transmite către conducerea universităţii hotărârile conducerii facultăţii şi, de asemenea, transmite către
departamente hotărârile conducerii facultăţii şi ale conducerii ANMB;
k) asigura buna desfăşurare a concursurilor din facultate ce privesc cadrele didactice (promovare, angajare,
burse, etc.);
l) coordonează activităţile specifice prilejuite de Ziua Porţilor Deschise, începerea anului universitar,
absolvire, etc.;
m) coordonează activitatea îndrumătorilor de grupe la programele de studii de care răspunde;
n) îndrumă şi consiliază studenţii participanţi la programele educaţionale internaţionale;
o) întocmeşte documentele de organizare, planificare şi control a activităţilor din Facultatea de Inginerie
Marină, împreună cu Prodecanul pentru Învăţămînt la distanţă, Frecvenţă Redusă şi Cercetare Ştiinţifică şi
sub coordonarea decanului facultăţii.

p) administrează eficient şi urmăreşte dezvoltarea continuă a bazei materiale a F.I.M. şi monitorizează situaţia
achitării taxelor de studii şi a altor taxe, aprobate anual de Senatul A.N.M.B.
q) gestionează relaţiile de colaborare, cooperare şi lucru în cadrul structurii de care răspunde şi în relaţie cu
structurile similare sau de conducere a F.I.M., F.N.M.N. şi ale A.N.M.B., respectiv promovarea relaţiilor
instituţionale de colaborare şi parteneriat cu instituţii care dezvoltă programe de studiu similare la nivel
naţional şi internaţionale;
r) asigură respectarea prevederilor legale în activitatea de secretariat;
s) asigură decanului şi Consiliului facultăţii documentele şi datele necesare luării deciziilor/hotărârilor.
(2) Atribuţii ale Prodecanului pentru învăţământ la distanţă, frecvenţă redusă şi cercetare ştiinţifică:
a) defineşte obiectivele învăţământului, managementului calităţii şi misiunea acestora;
b) asigură respectarea la nivel de facultate a regulamentelor interne şi urmăreşte îndeplinirea hotărârilor
adoptate de consiliul profesoral al facultăţii;
c) coordonează activitatea secretariatelor facultăţii şi organizează, împreună cu decanul evidenţa documentelor
de studii ale studenţilor de la formă de învăţământ cu frecvenţă redusă (inclusiv sistemul de credite
transferabile);
d) asigură legătura dintre conducerea facultăţii şi reprezentanţii aleşi ai studenţilor de la Facultatea de Inginerie
marină;
e) coordonează activitatea de acordare a burselor (sociale, de merit, de studiu, etc) pentru studenţii de la
programele de studii de care răspunde, în baza criteriilor aprobate de Consiliul profesoral al facultăţii şi
Senatul ANMB.
f) asigură respectarea la nivel de facultate a regulamentelor interne şi urmăreşte îndeplinirea hotărârilor
adoptate de Consiliul profesoral al facultăţii;
g) întocmeşte documentele necesare activităţii de cercetare ştiinţifică în cooperare cu secţia
management educaţional şi cercetare ştiinţiifică şi directorii de departamente;
h) transmite către conducerea universităţii hotărârile conducerii facultăţii şi, de asemenea, transmite către
departamente hotărârile conducerii facultăţii şi ale conducerii ANMB;
i) asigura buna desfăşurare a concursurilor din facultate ce privesc cadrele didactice (promovare, angajare,
burse, etc.);
j) asigură respectarea prevederilor legale în activitatea de secretariat;
k) asigură decanului şi Consiliului facultăţii documentele şi datele necesare luării deciziilor/hotărârilor.
l) asigură şi administrează resursele de învăţământ (suporturi de curs, materiale didactice, resurse materiale)
aferente derulării unui învăţământ cu frecvenţă redusă performant şi facilitarea accesului studenţilor I.F.R.
la resursele informaţionale alocate proceselor didactice directe sau la distanţă (biblioteca universitară,
biblioteca virtuală proprie, reţele de calculatoare, etc.)
m) asigură informarea oportună şi corectă a studenţilor cu privire la programele de studii oferite, drepturile şi
obligaţiile partenerilor de servicii educaţionale, taxele de studii şi costurile suplimentare, tehnologiile
educaţionale şi de comunicaţii utilizate, procedurile de acces la resursele educaţionale , procedurile de
evaluare, etc.
n) conduce activitatea coordonatorilor de programe de studiu din cadrul I.F.R. cu privire la procesele
educaţionale, didactice şi formative, în relaţie cu tehnologiile specifice învăţământului cu frecvenţă redusă;
o) planifică, organizează şi conduce activităţile specifice privind elaborarea, multiplicarea şi distribuirea
resurselor informaţionale de învăţământ, aferente programelor de studii I.F.R. din F.I.M.
p) organizează consilierea şi orientarea profesională a studenţilor şi asigură un sistem funcţional de rezolvare
operativă a solicitărilor şi sesizărilor primite din partea studenţilor;
q) dministrează eficient şi urmăreşte dezvoltarea continuă a bazei materiale a F.I.M. şi monitorizează situaţia
achitării taxelor de studii şi a altor taxe, aprobate anual de Senatul A.N.M.B.
r) elaborează şi adaptează permanent documentele specifice privind organizarea şi funcţionarea I.F.R.;
elaborează un raport anual de activitate, supus aprobării Consiliului F.I.M.;
s) gestionează relaţiile de colaborare, cooperare şi lucru în cadrul structurii de care răspunde şi în relaţie cu
structurile similare sau de conducere a F.I.M., F.N.M.N. şi ale A.N.M.B., respectiv promovarea relaţiilor
instituţionale de colaborare şi parteneriat cu instituţii care dezvoltă programe de studiu similare la nivel
naţional şi internaţionale;
t) întocmeşte documentele de organizare, planificare şi control a activităţilor din Facultatea de Inginerie
Marină, împreună cu Prodecanul pentru pentru învăţământ cu frecvenţă şi managementul calităţii şi sub
coordonarea decanului facultăţii;

u) cooperează cu directorul Centrului de Cercetare al F.I.M. pentru planificarea, organizarea şi coordonarea
activităţilor de cercetare ştiinţifică;
CAP. IV – DEPARTAMENTELE
Art. 11 (1) Departamentul este unitatea academică funcţională care asigură producerea, transmiterea şi
valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate.
Departamentul poate funcţiona cu una, două sau mai multe comisii didactice, dintr-o familie de discipline.
Departamentul se înfiinţează, se organizează, se divizează, se comasează sau se desfiinţează prin hotarare a
Senatului universitar, la propunerea Consiliului facultăţii în care functionează.
(2) Departamentul cuprinde totalitatea cadrelor didactice şi după caz, personalul de cercetare şi auxiliar.
Art. 12 Departamentul are următoarele competenţe în temeiul libertăţii academice:
a) asigură aplicarea planurilor de învăţământ şi propune actualizarea lor;
b)evaluează, armonizează şi aprobă programele analitice ale disciplinelor de studiu;
c) elaborează planurile de cercetare şi organizează manifestări ştiinţifice;
d) întocmeşte ştatul de funcţiuni al catedrei;
e) evaluează activitatea didactică şi ştiinţifică a cadrelor didactice şi a cercetătorilor;
f) propune strategia de personal a catedrei, scoaterea la concurs a posturilor didactice şi componenţa
comisiilor de concurs;
g) răspunde de calitatea procesului de învăţământ la disciplinele care aparţin catedrei şi creează cadrul
necesar colaborării între disciplinele componente;
h) propune cadrele didactice asociate, profesorii consultanţi, prelungirea activităţii persoanelor care au vârsta
de pensionare, conducătorii de doctorat;
i) antrenează cadrele didactice în participarea la competiţiile sau acţiunile pentru obţinerea de fonduri
suplimentare;
j) propune specializările pentru licenţă, masterat şi doctorat;
k) avizează consultativ conţinutul cursurilor universitare în vederea tipăririi lor şi propune anual programul
de editare a cursurilor şi a altor materiale didactice;
l) examinează materialul didactic elaborat de membrii catedrei şi destinat procesului de învăţământ, sub
aspectul corectitudinii informaţiei şi al originalităţii textului;
m) propune stabilirea unor acorduri de colaborare cu parteneri din ţară sau din străinătate.
Art.13 Departamentul este condus de un director de departament, ales dintre membrii acestuia în
conformitate cu prevederilor legale. Directorul de departament ia decizii în toate domeniile de competenţă
ale departamentului şi răspunde de asigurarea calităţii activităţilor didactice şi de cercetare din cadrul
acesteia.
Directorul de departament răspunde, pentru activitatea sa, în faţa departamentului, Consiliului
facultăţii, decanului, Biroului Senatului, Senatului şi a rectorului.
Directorul de departament este sprijinit în activitatea sa de către Biroul departamentului, ales odată
cu directorul de departament. Biroul departamentului este format din directorul de departament şi din doi
membri aleşi dintre cadrele didactice din departament.
Membrii Consiliului departamentului sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret al tuturor cadrelor
didactice şi de cercetare titulare, conform metodologiei de alegere pentru organismele şi funcţiile de
conducere din Academia navală „Mircea cel Bătrân"
Art. 14 Atribuţii ale directorului de departament
(1) Directorul de departament are următoarele atribuţii:
a) răspunde de planurile de învaţământ, de statele de funcţii, de managementul cercetării şi calităţii
departamentului;
b) răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea relaţiilor
contractuale de muncă ale personalului din cadrul departamentului;
c) avizează atribuţiile personalului didactic auxiliar şi nedidactic din fişa individuală a postului;
d) propune majorarea normei didactice a personalului didactic care nu desfăşoară activităţi de cercetare
ştiintifică sau echivalente, fără a depăşi limita maximă legală, în conformitate cu metodologia aprobata de
Senat;

e) propune completarea normei cu activităţi de cercetare, până la nivelul normei minime atunci când norma
didactică nu poate fi alcătuită conform dispoziţiilor răspunde în faţa Senatului universitar pentru buna
desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condiţiile respectării normelor de calitate şi etică
universitară şi a legislatiei în vigoare;
f) răspunde în faţa Senatului universitar pentru buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în
condiţiile respectării normelor de calitate.
g) avizează angajarea specialiştilor cu valoare ştiintifică recunoscută în domeniu, din ţară sau din străinătate,
în calitate de profesori ori conferenţiari asociaţi invitaţi.
(2) Directorul departamentului răspunde de asigurarea competitivităţii interne şi internaţionale a
departamentului.
Art. 15 Atribuţii ale Consiliului departamentului
Consiliul departamentului are următoarele atribuţii:
a) coordonează, monitorizează şi evaluează periodic programele de studiu ce i-au fost repartizate de catre
Consiliul facultăţii sau Senat;
b) propune criteriile de admitere şi absolvire pentru studenţii de la specializarile 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 ştiintifice, doctorate etc. în alte universităţi sau centre
de cercetare ştiinţifică din ţară sau străinatate;
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 ştiintifice unor personalităţi din instituţie şi din afara acesteia;
k) organizează manifestări ştiinţifice cu participare internă şi internaţională;
1) stabileşte atribuţiile personalului auxiliar şi răspunde de activitatea acestuia;
m) elaborează anual un raport de prestaţie academică, ce se remite decanului pana 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. 16 (1) Secretariatul facultăţii de Inginerie Marină din cadrul ANMB este o structură administrativă în
subordinea decanului, care are două componente: secretariatul pentru învăţământul cu frecvenţă şi
secretariatul pentru învăţământul cu frecvenţă redusă şi secţia militară, fiind coordonate de prodecanii care
răspund de programele şi formele de studii din domeniul de competenţă;
(2) Secretariatul facultăţii de Inginerie Marină are ca atribuţii principale:
a) întocmirea evidenţei rezultatelor profesionale ale studenţilor;
b) întocmirea periodică a evidenţei frecvenţei la activităţile didactice şi la şi a evaluările pe parcurs;
c) întocmirea evidenţei de practică şi stagiu ale studenţilor;
d) întocmirea evidenţei plecărilor în voiajele de practică
e) verificarea dosarelor pentru acordarea burselor.
f) eliberarea la cerere a adeverinţelor de student şi a situaţiilor şcolare;
e) actualizarea datelor personale ale studenţilor militari în cooperare cu comandanţii de subunităţi şi
păstrarea documentelor personale pe linie de învăţământ ale acestora;
(3) Efectivul personalului din secretariatul Facultăţii de Inginerie Marină este stabilit prin normativele
legale;
(4) Prodecanii Facultăţii de Inginerie Marină întocmesc, cu aprobarea decanului, fişele postului pentru
personalul din secretariat;
(5) Întregul personal din secretariatul Facultăţii de Inginerie Marină din ANMB este angajat prin concurs.

DISPOZIŢII FINALE
Art.17 Atribuţiile salariaţilor din cadrul Facultăţii de Inginerie Marină sunt cuprinse în fişele posturilor,
avizate de către directorii de departament şi de către decanul facultăţii.
Art.18 Conducerea Facultăţii de Inginerie Marină va lua măsurile necesare ca întregul personal al acesteia să
cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament.
Art.19 Prezentul regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare. Orice modificare şi
completare a prezentului regulament se face la propunerea Consiliul Facultăţii şi se aprobă de către Senatul
ANMB.
Art. 20 Fac parte integrantă din acest regulament următoarele anexe:
- anexa nr. 1 – „Extras din diagrama de relaţii la nivel academic”;
Art. 21 Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Inginerie Marină a fost discutat în
şedinţa Consiliului Facultăţii de Inginerie Marină din data de 21.10.2013 şi a fost aprobat în şedinţa
Senatului universitar nr. 583 din data de 27.11.2013 cu nr.A-4105. Prezentul regulament intră în vigoare la
data de 28.11.2013.
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