LISTA PROGRAMELOR EDUCAȚIONALE, VOCAȚIONALE ȘI DE CALIFICARE
APROBATE DE AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ
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Program aprobat
Referință Cod STCW
Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanța
•
Inginerie maritimă - nivel operaţional
•
Electrică, electronică şi automatică navală-nivel
operaţional
•
Întreţinere şi reparaţii navale - nivel operaţional
•
Controlul operării navei şi grija faţă de persoanele de
la bord - nivel operaţional

•
Inginerie maritimă- nivel managerial
•
Electrică, electronică şi automatică navală- nivel
managerial
•
Întreţinere şi reparaţii navale- nivel managerial
•
Controlul operării navei şi grija faţă de persoanele
de la bord - nivel managerial
•
Navigaţie - nivel operaţional
•
Manipularea şi stivuirea mărfurilor - nivel
operaţional
•
Controlul operaţiunilor la navă şi grija faţă de
personalul de la bord - nivel operaţional
•
Navigaţie - nivel managerial
•
Manipularea şi stivuirea mărfurilor - nivel
managerial
•
Controlul operaţiunilor la navă şi grija faţă de
persoanele de la bord –nivel managerial
Engleză Maritimă – Compartiment punte
Engleză Maritimă – Compartiment mașină
• Electric,electronic și control ingineresc – nivel
operațional
• Întreținere , reparații – nivel operațional
• Controlul operării navei și grija față de persoanele de la
bord – nivel operațional
Engleză maritimă – Compartiment electric
Universitatea Maritimă din Constanța
•
Navigaţie - nivel operaţional
•
Manipularea şi stivuirea mărfurilor - nivel
operaţional
•
Controlul operaţiunilor la navă şi grija faţă de
personalul de la bord - nivel operaţional
•
Navigaţie - nivel managerial
•
Manipularea şi stivuirea mărfurilor - nivel
managerial

A-III/1
(Ofiţer mecanic)
(specializarea
Electromecanică
navală)
A-III/2; A-III/3
(Ofiţer mecanic
secund, Şef mecanic)
A-II/1; A-II/3
(Ofiţer punte)

A-II/2; A-II/3
(Ofiţer punte secund,
Comandant)
A-II/1; A-II/2; A-II/3
A-III/1; A-III/2;
A-III/3
A-III/6
(Ofiţer electrician)
(specializarea
Electromecanică)
A-III/6
A-II/1; A-II/3
(Ofiţer punte)

A-II/2; A-II/3
(Ofiţer punte secund,
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•
Controlul operaţiunilor la navă şi grija faţă de
persoanele de la bord –nivel managerial
Engleză Maritimă – Compartiment punte
•
Inginerie maritimă - nivel operaţional
•
Electrică, electronică şi automatică navală-nivel
operaţional
•
Întreţinere şi reparaţii navale - nivel operaţional
•
Controlul operării navei şi grija faţă de persoanele de
la bord - nivel operaţional

•
Inginerie maritimă- nivel managerial
•
Electrică, electronică şi automatică navală- nivel
managerial
•
Întreţinere şi reparaţii navale- nivel managerial
•
Controlul operării navei şi grija faţă de persoanele
de la bord - nivel managerial
Engleză Maritimă – Compartiment mașină
• Electric,electronic și control ingineresc – nivel
operațional
• Întreținere , reparații – nivel operațional
• Controlul operării navei și grija față de persoanele de la
bord – nivel operațional

A-II/1; A-II/2; A-II/3
A-III/1
(Ofiţer mecanic)
(specializarea
Electromecanică
navală)
A-III/2; A-III/3
(Ofiţer mecanic
secund, Şef mecanic)
A-III/1; A-III/2;
A-III/3
A-III/6
(Ofiţer electrician)

(* specializarea
Electrotehnică
* specializarea
Tehnologii şi Sisteme
de Telecomunicaţii –
începând cu promoţia
2019)
Engleză maritimă – Compartiment electric
A-III/6
Fundația Universitară “Black Sea Foundation” Constanța
•
Navigaţie - nivel operaţional
A-II/1; A-II/3
•
Manipularea şi stivuirea mărfurilor - nivel
(Ofiţer punte)
operaţional
Aprobare anulată
•
Controlul operaţiunilor la navă şi grija faţă de
Sub supraveghere
personalul de la bord - nivel operaţional
până la finalizarea
tuturor grupelor
•
Inginerie maritimă - nivel operaţional
•
Electrică, electronică şi automatică navală-nivel
operaţional
•
Întreţinere şi reparaţii navale - nivel operaţional
•
Controlul operării navei şi grija faţă de persoanele de
la bord - nivel operaţional

3.
4.
1.

Comandant)

•
•

A-III/1
(Ofiţer mecanic)
Aprobare expirată
Sub supraveghere
până la finalizarea
tuturor grupelor
Engleză Maritimă – Compartiment punte
A-II/1; A-II/3; A-II/2
Engleză Maritimă – Compartiment mașină
A-III/1; A-III/2
Asociația Colegiul Nautic Român- sediul Mogoșoaia
Navigaţie - nivel operaţional
Manipularea şi stivuirea mărfurilor - nivel
A-II/1; A-II/3

operaţional
•
Controlul operaţiunilor la navă şi grija faţă de
personalul de la bord - nivel operaţional
2.
3.
4.

1.
2.
1.
2.
3.

Engleză Maritimă – Compartiment punte
Engleză Maritimă – Compartiment mașină
•
Inginerie maritimă - nivel operaţional
•
Electrică, electronică şi automatică navală-nivel
operaţional
•
Întreţinere şi reparaţii navale - nivel operaţional
•
Controlul operării navei şi grija faţă de persoanele
de la bord - nivel operaţional
CERONAV – Subunitatea Galați
Calificare marinar fluvial
Calificare pentru obținerea brevetului de mecanic fluvial
CERONAV Constanța
Calificare pentru obținerea certificatului de capacitate de
motorist
Calificare pentru obținerea certificatului de capacitate de
marinar
Calificare pentru obținerea certificatului de capacitate de
timonier maritim
Liceul Tehnologic de Marină - Galaţi
1. Calificare marinar fluvial
2. Calificare mecanic fluvial
3. Calificare electrician de bord fluvial

(Ofiţer punte)
Aprobare până la
finalizarea tuturor
grupelor existente
A-II/1; A-II/2: A-II/3
A-III/1; A-III/2
A-III/1
(Ofiţer mecanic)
Aprobare până la
finalizarea tuturor
grupelor existente

A-III/4
A-II/4

-

LISTA PROGRAMELOR DE INSTRUIRE, SPECIALIZARE ȘI PERFECȚIONARE
APROBATE DE AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ
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CERONAV – Subunitatea Galați
Utilizator Radar pe căile navigabile interioare
Manipularea și transportul mărfurilor periculoase pe ape
interioare
Consilieri de siguranță pentru transportul pe căile
navigabile interioare al mărfurilor periculoase
Prevenirea și combaterea poluării apelor interioare
navigabile
Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe
căile navigabile interioare
Utilizarea aparatului de respirat
Acordarea primului ajutor medical
Formare expert în navigația cu pasageri
Pregătire specială “Transport Pasageri”
Formare profesională a operatorilor de transport
Expert pentru transport produse chimice

-
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26.
27.

Stabilitatea navelor de transport mărfuri periculoase pe
ape interioare
Specializare/ Reconfirmare Pilot maritim pentru sectorul
Rada Sulina – Km 175
CERONAV Constanța
Evaluarea competențelor pe simulator – personal brevetat
punte
Specializare Bucătar Maritim
Evaluarea competențelor pe simulator – personal brevetat
mașină
Igiena pentru personal catering
Limba engleză maritimă
Sistemul mondial de primejdie și siguranță maritimă GMDSS
Efectuarea manevrei navei cu ajutorul simulatorului
Tehnici individuale de supraviețuire pe mare
Competențe în utilizarea mijloacelor de supraviețuire și a
bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare
Protecție socială și responsabilități sociale la bordul navei
Ofițer desemnat cu securitate navei/ Familiarizare de
securitate
Ofițer desemnat cu securitatea companiei
Prim ajutor medical
Asistență medicală
Navigaţie folosind dispozitivele de afişaree a hărților
electronice – ECDIS pentru asigurarea siguranţei
navigaţiei
Adaptare pentru obținerea certificatului de capacitate de
motorist
Promovare pentru obținerea certificatului de capacitate de
Ajutor ofițer mecanic
Actualizare brevet compartiment mașină – nivel
operațional și managerial
Prevenirea poluării mediului marin
Managementul activității și resurselor echipei de cart în
compartimentul mașini
Prevenirea și lupta contra incendiilor – nivel avansat
Reconfirmare brevet ofițer mecanic
Pregătire avansată pentru operațiunile legate de marfă pe
nave pentru transportul produselor petroliere
Pregătire avansată pentru operațiunile legate de marfă pe
nave pentru transportul produselor chimice
Pregătire avansată pentru operațiunile legate de marfă pe
nave pentru transportul de gaze lichefiate
Managementul resurselor umane și aplicarea principiilor
de conducere în echipă în compartimentul mașini – nivel
managerial
Managementul resurselor umane și aplicarea principiilor
de conducere în echipă în compartimentul mașini – nivel

A-I/12
A-I/12
A-II/4; A-III/4
A-IV/2
A-I/12
A-VI/1 par. 2 lit. .1.1
A-VI/2 par. 1-4
A-VI/1 par. 2 lit. .1.4
A-VI/6 par. 1-4; AVI/5
A-VI/4 par. 1-3
A-VI/4 par. 4-6
A-II/1; A-II/2; A-II/3
A-III/4
A-III/5
A-I/11 par. 2
A-III/1; A-III/2;
A-III/3
A-VI/3 par. 1-4
A-I/11 par. 1 lit. .4
A-V/1-1 par. 2
A-V/1-1 par. 3
A-V/1-2 par. 2
A-III/2; A-III/3
A-III/1

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

operațional
Pregătire de bază pentru operațiunile legate de marfă pe
nave pentru transportul de gaze lichefiate
Pregătire de bază pentru operațiunile legate de marfă pe
nave pentru transportul produselor petroliere și chimice
Specializare pentru obținerea certificatului de capacitate
de Pompagiu
Specializare pentru obținerea certificatului de capacitate
de Fitter
Specializare pentru obținerea certificatului de capacitate
de Șef mecanic maritim-portuar
Specializare/Adaptare pentru obținerea certificatului de
capacitate de electrician
Specializare/ Adaptare pentru obținerea certificatului de
capacitate de Ofițer electrician maritim-portuar
Program de pregătire de bază pentru siguranță maritimă –
brevetaţi punte/masina/electric iniţial
Program de pregătire de bază pentru siguranță maritimă –
brevetaţi punte/masina/electric actualizare
Program de pregătire de bază pentru siguranță maritimă –
Posesori de certificate de capacitate şi auxiliari
Specializare pilot maritim aspirant/ Reconfirmare brevet
Pilot maritim II pentru Canalul Dunăre-Marea Neagră
Specializare Pilot maritim aspirant/ Reconfirmare brevet
Pilot maritim I și II pentru porturile maritime Constanța,
Mangalia și Midia
Specializare pentru obținerea certificatului de capacitate
de conducător de șalupă
Specializare pentru obținerea certificatului de capacitate
de Căpitan maritim-portuar
Competență în efectuarea serviciului la bordul navelor de
pasageri
Competență în utilizarea bărcilor rapide de salvare
Actualizare brevet punte – nivel operațional și managerial
Limba engleză maritimă – Vocabular frazeologic pentru
personal auxiliar, alte categorii de personal interesate de
însușirea limbajului standard
Managementul resurselor umane și aplicarea principiilor
de conducere în echipă în compartimentul punte – nivel
operaţional
Managementul resurselor umane și aplicarea principiilor
de conducere în echipă în compartimentul mașini – nivel
managerial
Actualizare brevet ofiţer electrician maritim
Actualizare certificat de capacitate elctrician
Specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate
de Sef timonier maritim
Reconfirmare certificat de capacitate electrician
Reconfirmare brevet ofiţer electrician maritim

A-V/1-2 par. 1
A-V/1-1 par. 1
A-III/7
A-VI/1 par. 1-2
A-VI/1 par. 1-2
A-VI/1 par. 1-2
A-V/2 par. 1-4
A-VI/2 par. 5-8
A-I/11 par. 2
A-II/4
A-II/1, A-II/3
A-II/2, A-II/3
A-I/11 par. 2
A-I/11 par. 2
A-II/5
A-I/11 par. 1 lit. .4
A-I/11 par. 1 lit. .4

53.

Conducător ambarcaţiune de agrement pentru activităţi
de agrement comercial

-

