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CUVÂNT ÎNAINTE

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 
derulează, începând cu anul 2009, proiectul „Asigurarea calităţii în 
învăţământul superior din România în context european. Dezvoltarea 
managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional” - 
Contract POSDRU/2/1.2/S/1. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană 
prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi 
formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii 
bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Calitate în 
învăţământul superior”.

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta o cultură a calităţii 
bazată pe o capacitate managerială competitivă pe plan european. La nivel 
de sistem, aceasta contribuie la proiectarea şi aplicarea eficientă a politicilor 
privind calitatea academică, precum şi la perfecţionarea metodologiilor, 
instrumentelor, standardelor şi tehnicilor de evaluare externă a calităţii. La 
nivel instituţional, ea contribuie la îmbunătăţirea calităţii activităţii universitare, 
asigurând evaluatori de calitate, dezvoltarea personalului de conducere 
din universităţi, a decidenţilor şi a persoanelor implicate în elaborarea de 
politici. În plus, prin proiect se doreşte dezvoltarea şi consolidarea unei 
orientări pozitive a comunităţii academice cu privire la procesul de asigurare 
a calităţii în învăţământul superior (aspecte precum înţelegerea comună a 
conceptelor de bază, a valorilor, principiilor şi mecanismelor etc.), mai ales 
din perspectiva contextului european extrem de prolific în acest domeniu. 
Proiectul urmăreşte, de asemenea, dezvoltarea aspectelor practice ale 
procesului de asigurare a calităţii, oferind instituţiilor de învăţământ superior 
un sprijin real în elaborarea şi implementarea unor sisteme interne eficiente 
de asigurare a calităţii, precum şi stimulând cadrul extern de îndeplinire a 
unei cerinţe continue – asigurarea calităţii la nivel sistemic.
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FOREWORD

The Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education 
is carrying out, as of 2009, the project ”Quality assurance in the Romanian 
higher education in European context. Development of academic quality 
management at system and institutional level” - Contract POSDRU/2/1.2/S/1. 
The project is funded by the European Union through the European Social 
Fund, Sectoral Operational Programme for Human Resources Development 
2007 – 2013, Priority axis 1 ”Education and training in support for economic 
growth and development of a knowledge based society”, Key area of 
intervention 1.2. ”Quality in higher education”.

The project’s general objective is to develop a quality culture based 
on competitive managerial capacity at European level. At system level, this 
contributes to the efficient design and application of policies on academic 
quality, as well as to the improvement of methodologies, instruments, 
standards and techniques of quality external evaluation. At institutional 
level, it contributes to the improvement of academic activity quality, assuring 
quality evaluators, the development of managing staff within universities, 
of decision makers and persons involved in policy-making. Moreover, the 
project aims at developing and strengthening a positive direction of the 
academic community with concern to the process of quality assurance in 
higher education (issues such as common understanding of basic concepts, 
of values, principles and mechanisms etc.), especially from the perspective 
of the European context which is extremely prolific in this field. The project 
also aims at developing practical matters of the quality assurance process, 
providing higher education institutions with a real support in the elaboration 
and implementation of efficient internal quality assurance systems, as well 
as stimulating the external framework of fulfilling a continuous requirement 
– quality assurance at system level.
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I.   INTRODUCERE

Evaluarea instituţională externă a Academiei Navale „Mircea 
cel Bătrân” din Constanţa a fost efectuată de către Agenţia Română 
de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) în cadrul 
Proiectului: „Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România în 
context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel 
de sistem şi instituţional” – POSDRU/2/1.2/S/1 (Codul 3933), lansat cu 
ocazia Conferinţei ARACIS din data de 10.02.2009.

Obiectivul evaluării externe instituţionale a Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân” din Constanţa a fost calitatea procesului educativ, 
a cercetării ştiinţifice, a performanţelor academice ale academiei şi a 
structurilor instituţionale, administrative şi manageriale.

Vizita pentru evaluarea externă instituţională a Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân” din Constanţa s-a efectuat în perioada 04 - 06 
noiembrie 2009 în vederea certificării (reacreditării) acesteia ca instituţie 
de învăţământ superior şi cercetare, integrată în spaţiul european al 
învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice.

În principal, s-a urmărit evaluarea măsurii în care Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân” din Constanţa răspunde interesului public, respectă 
cerinţele normative obligatorii privind asigurarea calităţii procesului 
de predare – învăţare şi de cercetare, în conformitate cu standardele 
academice de referinţă, pe care ea însăşi le-a făcut publice şi a modului 
în care Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa îşi exercită 
dreptul legal de acordare a diplomelor şi certificatelor de studii.

Procesul de evaluare instituţională externă s-a realizat în conformitate 
cu metodologia, standardele şi indicatorii de calitate A.R.A.C.I.S. şi a vizat 
calitatea procesului instructiv – educativ, respectiv, a programelor de studiu, 
a cercetării ştiinţifice, modul de funcţionare a structurilor de conducere 
academică, mecanismele procedurale de natură instituţională, tehnică, 
administrativă şi economică. S-a avut în vedere evidenţierea principalelor 
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realizări academice, ştiinţifice, profesionale, manageriale, sociale, cultural – 
artistice, sportive şi de imagine, la nivel naţional, european şi internaţional, 
operaţionale la nivelul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanţa.

De asemenea, această activitate a avut la bază „Ghidul activităţilor 
de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de 
învăţământ superior”, Partea I (Evaluarea externă în vederea acreditării 
programelor de studii) şi Partea a III-a (Evaluarea externă instituţională), şi 
„Codul de bune practici pentru Departamentele de asigurare a calităţii din 
instituţiile de învăţământ superior din România”.

Ca urmare, prezenta broşură a fost elaborată pe baza „Raportului 
de autoevaluare instituţională a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din 
Constanţa, „Raportului de autoevaluare instituţională întocmit de studenţi”, 
Rapoartelor de autoevaluare ale specializărilor selectate pentru evaluarea 
calităţii, Rapoartelor experţilor evaluatori din cadrul comisiei de evaluare 
externă (numite de Departamentul de acreditare al ARACIS), întocmite 
în timpul vizitei de evaluare la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din 
Constanţa din perioada 04-06 noiembrie 2009, în care se includ: Raportul 
expertului Comisiei Consultative, Raportul expertului Comisiei Instituţionale, 
Raportului expertului străin, prof. univ. dr. Petar Kolev, Universitatea Tehnică 
din Varna, Bulgaria, Raportul expertului militar, col.prof.univ.dr. Benone 
Sfârlog, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“ din Sibiu, Rapoartele 
celor doi experţi de programe, la care se adaugă Raportul celor doi studenţi 
evaluatori şi Raportul de evaluare instituţională externă a calităţii educaţiei la 
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa, elaborat de directorul 
de misiune şi coordonatorul de misiune. De asemenea, la baza elaborării 
prezentei broşuri se află, în ultimă instanţă, Raportul Departamentului 
de Evaluare a Calităţii al ARACIS şi Raportul Consiliului ARACIS privind 
evaluarea externă a calităţii academice din instituţia de învăţământ superior 
acreditată Academia Navală “Mircea cel Bătrân” din Constanţa.

Obiectivele generale ale evaluării instituţionale, conform 
Metodologiei ARACIS, au fost:

1. Să contribuie, alături de alte mecanisme, la promovarea şi 
asigurarea unei înalte calităţi a procesului de predare – învăţare, 
de cercetare şi instituţional în Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 
din Constanţa;
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2. Să evalueze măsura în care studenţii, absolvenţii, angajatorii şi orice 
alt public au un acces larg şi rapid la informaţii clare, de încredere şi 
explicite cu privire la programele de studii, diplomele şi calificările 
oferite de Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa şi la 
respectarea de către aceasta a standardelor academice naţionale 
şi a principiilor de calitate;

3. Să sugereze iniţierea unor acţiuni de îmbunătăţire a calităţii programelor 
de studii oferite de Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa, 
în situaţiile în care se constată neîndeplinirea unor criterii;

4. Să aplice mecanisme specifice de evaluare externă prin care 
sunt garantate calitatea procesului educaţional, de cercetare, 
transparenţa gestiunii şi responsabilitatea publică a Academiei 
Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanţa.

Pentru a răspunde acestor obiective, comisia de evaluare externă 
care a vizitat Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa a avut în 
vedere următoarele domenii principale de activitate:

1. Examinarea mecanismelor şi a procedurilor de asigurare şi 
îmbunătăţire continuă a calităţii şi a rezultatelor aplicării acestora la 
nivelul programelor de studiu oferite de Academia Navală „Mircea 
cel Bătrân” din Constanţa.

2. Modul în care Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa a 
utilizat referinţele externe incluse în Metodologia privind asigurarea calităţii.

3. Modul în care Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa 
a utilizat Metodologia privind asigurarea calităţii.

4. Modul în care Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa 
a elaborat şi a utilizat proceduri, mecanisme şi strategii proprii de 
creştere a calităţii procesului educaţional, a cercetării ştiinţifice, a 
structurilor instituţionale şi administrativ-manageriale.

Dintre cele 9 programe de licenţă acreditate au fost selectate 
programele: Navigaţie, Hidrografie şi Echipamente Navale respectiv 
Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial.
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Organizarea şi desfăşurarea evaluării instituţionale la Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa s-a realizat cu respectarea tuturor 
prevederilor metodologice, specifice ARACIS, conform precizărilor de mai 
sus, pe baza unui program detaliat stabilit în colaborare cu instituţia vizitată.

Evaluarea instituţională externă a avut în vedere, pe de o parte, instituţia 
în ansamblu, iar pe de altă parte, măsura în care mecanismele instituţionale sunt 
implementate şi funcţionează la nivelul programelor de studii.

Comisia de evaluare instituţională externă a avut următoarea 
componenţă:

Nr. 
crt.

Funcția 
evaluatorului Numele și prenumele / Universitatea

1 Director Misiune
• Prof. univ. dr. Ștefan SZAMOSKOZI
Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca

2 Coordonator Misiune
• Prof. univ. dr.ing. Anton HADĂR
Universitatea Politehnica din Bucureşti

3 Secretar Ştiinţific
• Lect. univ. dr. Georgiana Oana STĂNILĂ
Academia de Studii Economice din Bucureşti

4 Student evaluator 1
• Diana IABRAȘU
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi

5 Student evaluator 2
• Valentin OROS
Universitatea Politehnica din Timișoara

6 Expert străin
• Prof.univ.dr. Petar KOLEV
Universitatea Tehnică din Varna

7 Expert Comisie 
Consultativă

• Prof.univ.dr. Alexandru POPOVICI
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

8 Expert comisie 
instituţională

•	 Prof.univ.dr.	Victor	MUNTEANU
Universitatea Româno-Americană din 
Bucureşti
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9 Expert militar
• Col.Prof. univ.dr. Benone SFÂRLOG
Academia Forţelor Terestre ”Nicolae 
Bălcescu” din Sibiu

10

Expert program – 
Navigaţie, hidrografie 
şi echipamente 
navale

• Gl. mr. (r)prof. univ. dr. ing. Florentin 
MORARU
Academia Tehnică Militară din Bucureşti

11
Expert program – 
Navigaţie şi transport 
maritim şi fluvial

Prof. univ.dr.ing. Leonard DOMNIȘORU
Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi

Din partea instituţiei evaluate au participat Contraamiral de flotilă 
Dan HĂULICĂ, Comandant (Rector) al Academiei Navale ”Mircea cel 
Bătrân” din Constanța, locțiitorul comandantului pentru cercetare științifică 
(prorector) prof.univ.dr.ing. Gheorghe SAMOILESCU, persoana de 
contact locțiitorul comandantului pentru învățământ (prorector) cdor.prof.
univ.dr.ing. Vergil CHIȚAC, precum şi responsabilii programelor de studii 
evaluate şi alți colegi şi colaboratori implicați în acțiune.

Evaluarea s-a realizat pe baza Dosarului de autoevaluare 
instituţională şi a Dosarelor de autoevaluare a programelor de studii, 
elaborate de către instituție, a altor documente puse la dispoziţie în cursul 
vizitei de evaluare, a informaţiilor publice disponibile pe site-ul Academiei 
Navale ”Mircea cel Bătrân” din Constanța, precum şi a informaţiilor culese 
în cursul discuţiilor purtate cu diverse grupuri ţintă în cadrul întâlnirilor 
organizate cu prilejul vizitei de evaluare.

Modul de desfăşurare a vizitei de evaluare instituţională externă a fost 
monitorizat, din partea ARACIS, de către reprezentantul Comisiei Consultative.

Constatările, concluziile şi recomandările efectuate de către echipa 
de evaluare instituţională, în urma analizei documentelor de evaluare 
şi a vizitei la Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” din Constanța sunt 
prezentare în capitolele următoare.

Această broşură conţine 5 anexe, în care sunt prezentate copiile 
următoarelor documente: Raportul Consiliului ARACIS (Sinteză) (Anexa 
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A.1), Raportul Departamentului de Asigurare a Calităţii al ARACIS (Anexa 
A.2), Scrisoarea de răspuns a Academiei Navale ”Mircea cel Bătrân” din 
Constanța către ARACIS (Anexa A.3), Raportul de evaluare instituţională al 
studenţilor evaluatori la Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” din Constanța 
(Anexa A.4) şi Raportul expertului străin (Anexa A.5). În anexele A.4 şi A.5 
se găsesc, în detaliu, constatările, concluziile şi recomandările formulate 
de către studenţii evaluatori şi, respectiv, de către expertul străin în cursul 
vizitei de evaluare externă la Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” din 
Constanța din perioada 04-06 noiembrie 2009.
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II.1.   CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ

II.1.1.  Structurile instituţionale, 
administrative şi manageriale

II.1.1.1. Misiune, obiective şi integritate academică

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa (ANMB) 
este o instituţie de învăţământ superior acreditată, rezultată în urma 
transformării Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân” (înfiinţat prin 
Decretul 502/29.08.1973) în Academia Navală „Mircea cel Bătrân” (H.G. 
406/23.04.1990 şi H.G. 551/17.05.1990).

Potrivit H.G. nr. 749/2009, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din 
Constanţa are în structura sa următoarele facultăţi: Facultatea de Marină 
Militară (FMM) şi Facultatea de Marină Civilă (FMC). În cadrul acestor două 
facultăţi, în academie sunt oferite nouă programe de licenţă dintre care șase 
sunt acreditate (forma de învăţământ „zi”) şi trei au autorizare provizorie (forma 
de învăţământ „frecvenţă redusă”). În Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 
din Constanţa nu funcţionează specializări neautorizate iar programele de 
master (trei programe acreditate conform OM nr. 4666/03.08.2009 şi OM 
nr.5394-30.09.2009) sunt organizate numai în domenii pentru care există 
programe de licenţă acreditate.

Academia are clar detaliate, în Carta universitară, misiunile didactică 
şi ştiinţifică, atât la nivel de instituţie cât şi la nivelul facultăţilor. Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân” din Constanţa şi-a asumat misiunea „de a asigura formarea 
specialiştilor în domeniul fundamental al ştiinţelor inginereşti. Aceasta va însemna 
participarea academiei la promovarea şi transmiterea ştiinţei, culturii, precum şi 
crearea de noi cunoştinţe prin cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare”.

Analizând misiunea Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din 
Constanţa, echipa de evaluatori a reţinut angajarea publică a Academiei 
Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanţa de a-şi îndeplini misiunea prin 
realizarea următoarelor obiective specifice:

a. Compatibilizarea învăţământului cu orientările Naţionale şi euro-
atlantice şi adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei forţei 
de muncă şi ale beneficiarilor;
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b. Dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi orientarea ei spre 
problemele militare, economice, sociale şi culturale actuale;

c. Întărirea încrederii în academie în ceea ce priveşte relaţia cu 
partenerii interni şi externi;

d. Implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii;

e. Protejarea patrimoniului, dezvoltarea şi modernizarea bazei 
materiale a învăţământului, a cercetării ştiinţifice şi a microproducţiei;

f. Crearea unui mediu academic bazat pe un parteneriat responsabil 
cu studenţii şi cu întreg personalul academiei;

g. 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.

Misiunea Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” din Constanţa se 
individualizează prin contribuţia specifică pe care aceasta şi-o asumă privind 
dezvoltarea socio-economică şi culturală a zonei Dobrogei, prin valorificarea 
specificului local şi stabilirea unor relaţii structurale cu agenţi economici, 
autorităţi publice, implicate în industria maritimă, în special. Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân” din Constanţa este o instituţie militară de învăţământ 
superior şi în acelaşi timp singura instituţie care asigură formarea iniţială şi 
continuă a ofiţerilor pentru Marina Militară. În acelaşi timp, prin Facultatea de 
Marină Civilă se implică în transportul maritim internaţional, în condiţiile în 
care în shipping-ul mondial este o lipsă de cca. 40.000 de brevetaţi (ofiţeri).

Prin implicarea continuă în programele internaţionale, Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa este capabilă să atragă interesul 
comunităţii academice internaţionale şi totodată să se integreze în activităţi 
comune cu parteneri străini, exemplu în acest sens fiind programul „Erasmus 
Militar” sau Romanian – Norwegian Maritime Project.

Misiunea academiei este specifică în context internaţional prin 
pregătirea ofiţerilor de marină militară care execută misiuni internaţionale 
cu parteneri din statele membre NATO.
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Carta Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanţa 
este elaborată în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi armonizată cu 
principiile promovate în spaţiul european pentru învăţământul superior. 
Regulamentele şi anexele specificate în Carta universitară sunt elaborate 
în conformitate cu reglementările legale în vigoare, corespund scopului 
pentru care au fost elaborate şi sunt difuzate pe suport de hârtie şi 
electronic pe site-ul academiei.

„Codul de etică universitară” apără valorile libertăţii academice, 
ale autonomiei universitare şi integrităţii etice. Pentru aplicarea 
prevederilor Codului etic, în Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din 
Constanţa există Comisia de etică universitară, a cărei funcţionare este 
reglementată prin Statut propriu.

Regulamentul intern al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din 
Constanţa există, este actualizat periodic şi nu conţine prevederi care nu 
sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Ultima versiune 
a Regulamentului Intern datează din 29.10.2008 când a fost aprobat în 
şedinţa Senatului ANMB. Regulamentul se referă la relaţiile de muncă 
din interiorul academiei sub toate aspectele: respectarea principiului 
nediscriminării, drepturile şi îndatoririle angajatorului şi angajaţilor, igiena 
şi securitatea în muncă, organizarea muncii, recompense şi sancţiuni, 
formarea profesională.

Regulamentul activităţii universitare a studenţilor, modificat, 
aprobat de Senatul academiei în vigoare începând cu anul universitar 
2009-2010 conţine prevederi referitoare la toate aspectele privind 
activitatea studenţilor (înmatricularea şi documentele studentului, drepturile 
şi îndatoririle studentului, frecvenţa, evaluarea pregătirii studentului şi 
promovarea anului universitar, recompense şi sancţiuni, transferul de 
credite, statutul academic al studentului, modificarea ritmului studiilor, 
schimbarea curriculumului, continuarea şi finalizarea studiilor, statutul 
financiar al studentului etc.). Prevederile Regulamentului sunt în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare.

În conformitate cu prevederile Regulamentului, Academia dispune 
de o metodologie proprie de admitere a studenţilor, conform căreia, la 
programele de studiu arondate FMC, admiterea se face în baza rezultatelor 
obţinute la examenul de bacalaureat şi a celor obţinute în anii de liceu. La 
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programele de studiu de la FMM există, etapa de testare a aptitudinilor 
fizice, medicale şi psihologice precum şi testarea la matematică sau fizică. 
La programele de studii masterale, admiterea se face pe baza rezultatelor 
obţinute la examenul de licenţă şi a celor obţinute la interviu. Înscrierea 
candidaţilor se face numai pe baza diplomei de bacalaureat/licenţă sau a 
altor acte de studiu echivalente. Instituţia a implementat şi aplică sistemul 
ECTS. Se publică o metodologie de organizare şi desfăşurare a admiterii 
anunţată cu șase luni înainte. Evaluarea a evidenţiat existenţa unei proceduri 
riguros aplicate privind transferul studenţilor şi echivalarea creditelor 
de studiu obţinute la alte academii navale străine cu care academia are 
semnate acorduri de parteneriat prin Ministerul Apărării Naţionale.

Comisia de evaluare a constatat, în urma analizei funcţionale şi de 
conţinut a misiunii instituţionale, că aceasta este formulată în acord cu Carta 
Academiei şi cu tehnicile manageriale specifice, având obiective clare şi o 
orientare axiologică şi pragmatică, toate adaptate contextului socio-economic 
şi militar naţional şi local-regional de existenţă şi funcţionalitate a academiei.

Evaluarea misiunii instituţionale a evidenţiat elementele de 
specificitate şi de oportunitate în concordanţă cu dezvoltarea regională, cu 
evoluţiile de pe piaţa forţei de muncă şi cu respectul pentru valorile eticii 
universitare. Domeniile în care academia pregăteşte specialişti, corespund 
cerinţelor de dezvoltare a zonei în care îşi desfăşoară activitatea, fiind în 
concordanţă cu cadrul naţional al calificărilor şi cu cerinţele pieţei. Sunt de 
menţionat în acest sens, domeniile: Inginerie Marină şi Navigaţie, Inginerie 
Electrică şi Inginerie şi Management Naval şi Portuar. Toate acestea 
individualizează academia prin modernismul ei regional.

II.1.1.2. Răspundere şi responsabilitate publică

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” dispune de practici de auditare 
internă cu privire la principalele domenii ale activităţii universitare, pentru a se 
asigura că angajamentele pe care şi le-a asumat sunt respectate riguros, în 
condiţii de transparenţă publică. La nivelul instituţiei există un compartiment 
de audit financiar intern, cu atribuţii în controlul preventiv al modului cum se 
derulează execuţia bugetară. Activităţile de secretariat (evidenţe studenţi, 
raportări către minister etc.) sunt şi ele auditate permanent de către Secţia 
Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică.
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Auditul intern al activităţilor financiar – contabile se realizează de către 
Secţia Audit Intern din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. Auditul extern se 
face în fiecare an de către Curtea de Conturi, procesele verbale corespunzătoare 
acestei acţiuni existând la sediul Academiei Navale din Constanţa.

Auditarea calităţii este coordonată la nivelul academiei de Comisia 
de Evaluare şi Asigurare a Calităţii conform procedurilor cuprinse în 
manualul calităţii. Există un plan anual de audit care cuprinde principalele 
domenii de activitate şi fiecare compartiment al academiei. Rezultatele şi 
observaţiile auditului academic se publică într-un Raport anual de audit 
şi sunt luate în considerare şi în analiza anuală asupra stării structurii 
ANMB. Rapoartele sunt urmate de planuri de ameliorare. Conducerea 
academiei analizează rezultatele auditării interne şi externe şi întocmeşte 
un Plan de Măsuri de Ameliorare. Academia are încheiate contracte de 
consultanţă, de audit intern şi certificare ISO 9001/2000 iar Sistemul de 
Managementul al Calităţii este certificat de Bureau Veritas Certification şi 
supus anual auditării externe.

II.1.1.3. Sistem de conducere

Alegerile organelor colective şi ale personalului cu funcţii de conducere 
s-au realizat în conformitate cu metodologia cadru adoptată de MECI, cu 
metodologia proprie a Academiei de organizare şi desfăşurare a alegerilor 
academice, succesiv la nivelul catedrelor, facultăţilor şi al academiei, fiind 
organizate de conducerile în exerciţiu la nivelul respectiv, în condiţiile dispoziţiilor 
legale şi cu respectarea Cartei Universitare. Toate persoanele care exercită 
funcţii de conducere la nivelul academiei, facultăţilor şi departamentelor au 
funcţia didactică de profesor sau conferenţiar universitar şi au norma de bază 
în Academia Navală „Mircea cel Bătrân”. Valabilitatea mandatului organismelor 
de conducere alese este de patru ani. Organele alese, cu excepţia Rectorului, 
au fost confirmate de Senat iar Rectorul actual a fost numit prin ordin al 
ministrului apărării naţionale nr. MP 677 din 06 iulie 2007.

Participarea studenţilor în organismele de conducere ale facultăţilor 
şi academiei este în procent de alege şi de a fi aleşi, de a minimum 25%. 
Mecanismul de alegere este democratic şi transparent şi se respectă 
dreptul studenţilor de a reprezenta şi de a fi reprezentaţi în structurile de 
conducere academică.
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Hotărârile Senatului ANMB şi alte acţiuni decizionale de importanţă 
pentru întreaga comunitate academică se publică în Buletinul Informativ 
Universitar-INFONAV disponibile pe site-ul ANMB, iar comunicarea cu 
membrii comunităţii academice se desfăşoară prin sistemul de Intranet. Toate 
informaţiile de interes public sunt disponibile prin paginile de Internet ale ANMB, 
existând şi un serviciu informatizat de informare şi comunicare cu publicul.

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa are un sistem 
de conducere care respectă reglementările legale în vigoare, principiile 
managementului modern şi bunele practici promovate în sistemele 
educaţionale ale ţărilor din Uniunea Europeană. Toate compartimentele de 
suport academic şi serviciile administrative din cadrul ANMB sunt încadrate 
cu personal corespunzător din punct de vedere al calificării profesionale şi 
condiţiilor cerute pentru ocuparea posturilor respective.

II.1.1.4. Management strategic

ANMB are un plan strategic de dezvoltare instituţională până în 
2013 şi de planuri operaţionale anuale, actualizate în funcţie de evoluţia 
şi contextul învăţământului superior. Acestea sunt disponibile pe site-ul 
ANMB, fiind aplicate şi urmărite în mod riguros. Gradul de îndeplinire a 
acestor planuri reprezintă criteriu de apreciere în evaluarea performanţelor 
conducerii şi administraţiei.

Pentru îndeplinirea obiectivelor strategice ANMB a implicat 
personalităţi prestigioase care activează în industria maritimă în zona 
publică sau privată (Autoritatea Navală Română, Statul Major al Forţelor 
Navale, managerii unor firme de shipping şi crewing) care formulează 
propuneri privind dezvoltarea structurii academiei şi a programelor de 
studii, domeniile de cercetare prioritare, diversificarea surselor de finanţare, 
îmbunătăţirea managementului academic şi administrativ, dezvoltarea şi 
gestionarea patrimoniului.

II.1.1.5. Administraţie eficace

Administraţia ANMB respectă reglementările legale în vigoare, 
având o activitate eficientă în ceea ce priveşte organizarea, numărul şi 
calificarea personalului didactic, administrativ, nedidactic, didactic auxiliar 
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şi oferă cu rigurozitate servicii comunităţii universitare. Administraţia îşi 
controlează prin activitatea Senatului, a Comisiilor Senatului, a Biroului 
Senatului, propriile performanţe şi propune măsuri de dezvoltare a 
acestora. Gradul de informatizare a activităţii administrative este conform 
cu cel din spaţiul European. Conducerea academiei este preocupată de 
informatizarea serviciilor administrative, ca şi a procesului didactic. În acest 
sens, în structura ANMB există un Centru de Tehnologii Informatice care 
are un plan anual de producţie iar produsele informatice profesionalizează 
managementul tuturor activităţilor din academie.

Există mecanisme de control şi evaluare a activităţii administrative. 
Anual, personalul administrativ este supus evaluării cu consecinţe asupra 
salarizării, urmată de participarea periodică la programe de formare 
continuă şi dezvoltare a competenţelor. Cu ocazia vizitei comisia a constatat 
existenţa la biroul de resurse umane a programelor de formare continuă a 
personalului administrativ.

II.1.2.  Baza materială 
(patrimoniu, dotare, resurse financiare)

II.1.2.1. Spaţii de învăţământ, cercetare şi pentru alte activităţi

ANMB dispune de patrimoniul necesar desfăşurării unui proces de 
învăţământ de calitate, în concordanţă cu planurile de învăţământ şi numărul 
de studenţi. ANMB are în proprietate un număr de 48 clădiri, din care 20 
destinate activităţilor de învăţare şi cercetare, cinci cămine şi o cantină, o 
formaţiune medicală şi o spălătorie. Suprafaţa totală a acestora este de 
aproximativ 29.000 m2, dispunând de: 33 săli de curs şi amfiteatre cu o 
suprafaţă de 3524 m2 şi o capacitate totală de 2063 locuri; 53 săli pentru 
seminarii, cu o capacitate de 2228 locuri; 59 laboratoare de specialitate. 
ANMB dispune de o editură proprie acreditată CNCSIS şi de o tipografie 
pentru multiplicarea materialelor didactice elaborate de cadrele didactice. 
ANMB are în proprietate un număr de opt simulatoare destinate procesului de 
învăţământ şi instruire în domeniul ingineriei marine şi navigaţiei. La dotările 
existente trebuie adăugate laboratoarele, calculatoarele şi echipamentele 
de cercetare care vor fi achiziţionate prin grantul româno – norvegian 
”RoNoMar”. Pentru unele dintre repere se derulează licitaţia electronică 
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(laborator didactic în domeniul 
ingineriei electrice şi electronice, 
laborator didactic şi de cercetare 
în domeniul maşinilor electrice, 
laborator didactic şi de cercetare 
în domeniul ştiinţei materialelor, 
laborator didactic şi de cercetare 
în domeniul mecanicii, laborator 
didactic şi de cercetare în domeniul 
combustibililor motoarelor navale, 
laborator mobil hidroacustic). 
ANMB dispune de un divizion 
de nave şcoală alcătuit din NS 
„Mircea”, NS „Albatros”, două cutere, o şalupă de salvare şi remorcaj. ANMB 
dispune de un centru de pregătire marinărească şi sporturi nautice cu o 
suprafaţă de șase ha, dotat cu un număr de nouă ambarcaţiuni cu rame, 
patru yole turistice, 27 de ambarcaţiuni cu vele, 29 de ambarcaţiuni sportive, 
patru şalupe. ANMB are o bază sportivă alcătuită din patru săli de sport, un 
bazin olimpic, un stadion și 15 terenuri de sport în aer liber.

ANMB are un plan de investiţii important axat şi pe modernizarea 
laboratoarelor. O parte importantă a resurselor financiare din contractele de 
cercetare ştiinţifică ale ANMB sunt utilizate pentru dotarea laboratoarelor 
academiei, pentru dezvoltarea cercetării fundamentale şi aplicative, prin 
care ANMB îşi consolidează reputaţia şi prestigiul ştiinţific şi îşi măreşte 
vizibilitatea. Achiziţiile în dotări realizate pentru activitatea de cercetare sunt 
utilizate şi pentru activitatea didactică, în special pentru elaborarea lucrărilor 
de diplomă şi de disertaţie. ANMB dispune de planuri de dezvoltare şi de 
investiţii realiste, pe baza veniturilor previzionate. În anul 2009 ANMB a 
realizat un program de investiţii pentru achiziţia de simulatoare moderne 
(PROTEUS, TERMA) în valoare de aprox. 6 mil. EURO, iar pentru anul 
2010 este aprobată linia de finanţare pentru un Simulator integrat de punte 
şi maşini navale în valoare de 2 mil. EURO, ceea ce înseamnă extinderea 
şi ridicarea gradului de performanţă a bazei materiale.

În ANMB, sălile de predare/seminarizare, laboratoarele didactice 
şi de cercetare dispun de echipamente tehnice de învăţare, predare şi 
comunicare care facilitează activitatea cadrului didactic şi receptivitatea 

Laborator GMDSS
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studentului, precum şi derularea 
activităţilor de cercetare. 
Amfiteatrele sunt dotate cu 
tehnică de proiecţie video. 
S-au extins laboratoarele 
computerizate multifuncţionale 
şi multimedia, înzestrate cu 
soft-uri moderne necesare unei 
instruiri de înalt nivel calitativ. 
Pe baza rapoartelor de evaluare 
a programelor de studii şi a 
evaluării la faţa locului, de către 
experţii evaluatori, s-a constatat 

că desfăşurarea activităţilor aplicative la disciplinele de specialitate are 
loc în laboratoare dotate cu tehnică de calcul şi cu sisteme multimedia de 
învăţare interactivă. Corelat cu orariile activităţilor studenţilor, numărul de 
calculatoare deţinute de academie – 293 - destinate activităţii didactice şi 
de cercetare (conform Statisticului 2008-2009) asigură îndeplinirea cerinţei 
de a avea un calculator la doi studenţi la licenţă şi un student la masterat. 
ANMB dispune de un complex de simulare format din 8 simulatoare 
destinate procesului de învăţământ şi instruire în domeniul ingineriei marine 
şi navigaţiei. ANMB dispune de două nave şcoală destinate activităţilor de 
laborator şi instruire practică (NS „Mircea” şi 
NS „Albatros”).

Din baza materială a Academiei 
aflată la dispoziţia studenţilor, fac parte şi 
Biblioteca universitară „Comandor Eugeniu 
Botez” care funcţionează în baza prevederilor 
din Regulamentul-cadru de funcţionare a 
bibliotecilor universitare din sistemul naţional, 
aprobat prin Ordinul M.Ed.C. nr.3944 din 
09.05.2003 şi în concordanta cu Legea 
bibliotecilor nr.334/2002, precum şi cu celelalte 
reglementări generale în vigoare. Biblioteca 
dispune de colecţii enciclopedice şi/sau 
specializate de publicaţii cu caracter ştiinţific şi 

Simulator integrat de navigație

Practica pe NS „Albatros”
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de înaltă valoare culturală şi dispune de un fond de carte de peste 300.100 
de volume respectiv peste 90.000 titluri, 227 volume sunt pe CD-ROM-uri, 
628 de STAS-uri şi o colecţie de periodice de 21 abonamente (10 româneşti 
şi 11 străine). Biblioteca funcţionează într-o clădire amenajată modern, care 
dispune de un sistem informatizat, baza de date putând fi consultată atât 
în reţeaua internă – pe calculatoarele puse la dispoziţia utilizatorilor – cât 
şi on line. Pe lângă împrumutul la domiciliu, biblioteca dispune de o sală 
de lectură specializată la sediul central cu acces liber la raft şi 28 de săli 
anexă la facultăţi. Accesul la colecţiile Bibliotecii se face în baza legitimaţiei 
de acces. În total, numărul de locuri la care studenţii au acces este de 788, 
ceea ce înseamnă 42,09 % din totalul numărului de 1872 studenţi la ciclurile 
de licenţă şi masterat.

ANMB are tipografie şi editură proprie acreditate de CNCSIS. 
Acestea asigură multiplicarea cursurilor şi a celorlalte materiale necesare 
procesului de învăţământ şi de cercetare. Cursurile elaborate de cadrele 
didactice sunt puse la dispoziţia studenţilor în bibliotecă, atât pe suport de 
hârtie cât şi în format electronic.

ANMB are organizată contabilitate proprie, serviciul fiind încadrat cu 
un număr de 11 persoane corespunzătoare din punct de vedere al pregătirii 
profesionale. Activitatea de contabilitate este informatizată utilizându-se: 
“Programul de contabilitate finaciară”, “ Programul de salarii” şi “Programul de 
gestiune materială AXEL”comune tuturor instituţiilor de învăţământ superior 
militar aprobat de Direcţia Financiar Contabilă a MApN. Există de asemenea 
programe utilizate la nivel naţional pentru gestionarea taxelor, impozitelor, 
asigurărilor sociale şi şomajului. Activitatea este coordonată de un contabil 
şef, care are studii superioare economice. Întreg personalul administrativ al 
academiei este încadrat pe funcţii conform pregătirii necesare.

II.1.2.2. Resurse financiare

ANMB dispune de surse de finanţare şi de resurse financiare 
suficiente, pe termen scurt (anual) şi în perspectivă, alocate pentru 
realizarea în mod adecvat a misiunii şi obiectivelor fixate. ANMB are o 
politică financiară actualizată prin planurile de dezvoltare a bazei materiale 
şi de investiţii susţinute de existenţa unor rezerve financiare şi a unor surse 
diversificate de finanţare. Planificarea şi definirea politicilor de investiţii şi 
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de gestiune financiară se face în mod riguros. Bugetul anual şi bugetul 
previzionat pentru următorii ani cu referire la veniturile proprii şi alocaţii de la 
buget, justifică politicile financiare pe termen scurt şi mediu şi demonstrează 
sustenabilitatea financiară a acestora.

În tabelul următor sunt prezentate resursele financiare, pe baza 
cărora s-au realizat investiţiile şi dotările, în anul 2008.

Resurse financiare Valoare (lei) Procent din total resurse
Credite bugetare 101 000 0,5%
Venituri proprii 894 000 14,0%
Contracte de cercetare 309 000 17,83%

Pentru exerciţiul financiar 2008, Academia Navală „Mircea cel 
Bătrân” din Constanţa a beneficiat de 28.323.234 lei, dintre care alocaţii 
bugetare în valoare de 20.395.234 lei, venituri din cercetare în valoare de 
1.733.000 lei şi venituri proprii de 6.195.000 lei.

În anul bugetar 2009, prin finanţare de la bugetul de stat au fost 
achiziţionate două simulatoare (PROTEUS şi TERMA) în valoare de 
aproximativ șase milioane EURO iar pentru anul 2010 este semnat contractul 
de achiziţionare a unui simulator integrat de punte şi maşini navale (model 
TRANSAS 5000) în valoare de aproximativ două milioane EURO, având ca 
termen de recepţie aprilie 2010.

ANMB acordă burse de studiu din venituri proprii studenţilor de 
la Facultatea de Marină Civilă. Acestea sunt acordate pe baza mediei la 
admitere pentru studenţii anului I şi pe criterii de performanţă stabilite de 
Senatul universitar începând din anul al II-lea de studiu. Studenţii au fost 
informaţi despre posibilităţile de asistenţă financiară conform Legii burselor 
private existând situaţii când studenţi ai ANMB au beneficiat de prevederile 
acestei legi. Senatul acordă din venituri proprii, ajutoare studenţilor, 
constând în scutirea parţială sau integrală de la plata taxelor de studii (ceea 
ce echivalează cu o bursă de studii sau socială). Procentul studenţilor 
bursieri din veniturile proprii la Facultatea de Marină Civilă în ultimii trei ani, 
conform datelor înaintate la Institutul Naţional de Statistică SC.6.1, raportat 
la numărul total de studenţi ai facultăţii a fost de 21,09% în condiţiile în 
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care ANMB nu primeşte fonduri bugetare pentru asigurarea de burse aşa 
cum sunt prevăzute în HG 457/1997 privind stabilirea criteriilor generale de 
acordare a burselor. Studenţii Facultăţii de Marină Militară beneficiază în 
totalitate de burse care acoperă şcolarizarea şi toate serviciile sociale.

Taxele de şcolarizare sunt corelate cu costurile medii marginale pe 
student. Pentru anul universitar 2009-2010, taxele anuale de şcolarizare 
sunt cuprinse între 2.550-2.950 lei la ciclul licenţă, cursuri de zi, 2.400-2.500 
lei la ciclul licenţă cursuri frecvenţă redusă şi 2900 lei la ciclul masterat. 
Studenţii cunosc taxele de şcolarizare acestea fiind afişate pe site-ul 
academiei, în materialele publicitare ale admiterii, ele fiind menţionate şi în 
contractele de studii.
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II.2.   EFICACITATEA EDUCAŢIONALÂ

II.2.1.  Conţinutul programelor de studiu
Programele de studiu derulate în academie sunt incluse în 

domeniile şi specializările aprobate la nivel naţional şi dezvoltă competenţe 
generale şi specializate care definesc corect calificările oferite. În anul 
universitar 2009-2010, oferta educaţională a Academiei Navale „Mircea 
cel Bătrân” din Constanţa constă în nouă programe de licenţă (dintre care 
șase sunt acreditate), trei programe de master acreditate tip Bologna, şi un 
program de studii de masterat cf. Legii 84/1995 (aflat în lichidare). Din totalul 
programelor de studii desfăşurate în facultăţile Academiei Navale „Mircea 
cel Bătrân” din Constanţa au fost selectate pentru evaluare două programe 
de licenţă acreditate respectiv: Navigaţie, Hidrografie şi Echipamente 
Navale şi Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial.

Pentru fiecare din programele evaluate membrii Comisiei au avut 
discuţii cu studenţii, cu angajatorii, cu autorităţile locale, cu absolvenţii de la 
specializările evaluate şi cu reprezentanţii ALUMNI.

Reprezentanţii angajatorilor prezenţi au subliniat rolul Academiei 
Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanţa, prin aportul adus de absolvenţii 
săi la dezvoltarea strategică, economică şi socială, la creşterea calitativă 

Simulator integrat de navigație
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a vieţii pentru locuitorii oraşului, judeţului şi regiunii, în condiţiile în care 
majoritatea specialiştilor din autorităţile de reglementare şi supraveghere în 
domeniul naval şi portuar, din firmele private de shipping şi crewing şi o parte 
însemnată a specialiştilor din învățământul superior din zonă, sunt absolvenţii 
academiei. De asemenea toţi ofiţerii din Marina Militară sunt absolvenţi ai 
Academiei și își desfăşoară activitatea în unităţi militare, la bordul navelor 
militare în teatrele de operaţii, în comandamente ale NATO, UE sau la 
reprezentanţele militare şi diplomatice ale României din străinătate.

Discuţia distinctă cu absolvenţii şi reprezentanţii Asociaţiei 
absolvenţilor „ALUMNI” s-a concentrat pe integrarea absolvenţilor în 
comunitatea locală şi regională, bunele practici deprinse de aceştia în timpul 
formării lor profesionale în cadrul 
academiei, latura informativă 
şi formativă a programelor de 
studii şi specializărilor ulterioare 
(master, cursuri postuniversitare) 
urmate de absolvenţi la Academia 
Navală. A fost apreciată pozitiv 
reuşita academiei de a se adapta 
cererii de pe piaţa muncii şi buna 
relaţie întreţinută de aceasta cu 
absolvenţii ei.

II.2.1.1. Principii ale politicii de admitere la programele de 
studiu oferite de instituţie, practici de admitere

ANMB are propria sa politică de recrutare şi admitere a studenţilor, 
aplicată în mod transparent şi riguros, pe principiul egalităţii şanselor tuturor 
candidaţilor, fără nici o discriminare, în afara celor impuse de reglementările 
militare, anunţată public cu cel puţin șase luni înainte de aplicare.

ANMB face publică oferta programelor sale educaţionale, condiţiile şi 
domeniile de admitere prin: mass-media (radio, TV şi presă scrisă), internet, 
prezentări în liceele din judeţ şi judeţele limitrofe (prin acţiunea “Prezentarea 
ofertei educaţionale”), târguri şi expoziţii educaţionale, Centrele Zonale de 
Selecţie şi Orientare, Centrele Militare Judeţene. Admiterea la studii în ANMB 
se face prin proceduri de admitere proprii, pe baza diplomei de studii precedente 

Festivitate de absolvire
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şi ţinând cont de ordinea ierarhică a mediilor. Înscrierea la concursul de 
admitere a absolvenţilor de liceu la ciclul de studii de licenţă se face numai pe 
baza diplomei de bacalaureat. Pentru admiterea la ciclul de studii de masterat, 
înscrierea la concursul de admitere se face numai pe baza diplomei de 
licenţă. Admiterea în fiecare program de studii universitare de licenţă se 
bazează pe un set de criterii aprobat de Senatul academiei. La programele 
de studii de licenţă la care concursul se organizează numai pe bază de dosar, 
admiterea se face pe baza mediei generale a examenului de bacalaureat 
şi a mediei multianuale din liceu, la disciplinele matematică şi fizică. La 
programele de studii de licenţă la care concursul cuprinde şi o probă scrisă, 
nota la această probă deţine o pondere mai mare decât media la bacalaureat. 
Studiile de masterat au durata de 1,5 ani şi pot fi urmate de absolvenţii studiilor 
universitare de lungă durată cu diploma de inginer, sau absolvenţii studiilor 
universitare de licenţă tip „Bologna” indiferent de specializarea absolvită. 
Admiterea în învăţământul universitar de masterat se face pe bază de concurs 
în care ponderea o deţine interviul. Pentru fiecare program de studiu, criteriile 
de admitere sunt stabilite de Consiliul Facultăţii, aprobate de Senat şi sunt 
afişate pe pagina de internet a academiei. Concursul de admitere la masterat 
este organizat de către Secţia Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică.

II.2.2.  Rezultatele învăţării
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa foloseşte 

mecanisme proprii de sondare a opiniei studenţilor cu privire la calitatea 
activităţilor profesionale şi ştiinţifice. Din concluziile acestora şi cu ocazia 
discuţiilor purtate de către experţii din comisie cu reprezentanţii studenţilor 
s-a desprins aprecierea pozitivă a studenţilor privind mediul de învăţare 
şi preocuparea membrilor corpului profesoral pentru utilizarea metodelor 
interactive de predare şi pentru configurarea unei relaţii parteneriale între 
toţi participanţii la procesul educaţional.

II.2.2.1. Valorificarea prin capacitatea de a se angaja pe piaţa muncii

Studiul cu privire la inserţia pe piața muncii a absolvenților ANMB, 
are la bază analiza statistică a chestionarelor completate de absolvenţi 
odată cu ridicarea diplomelor de licenţă de la secretariatul rectoratului. Au 
fost chestionaţi peste 50% din numărul total de absolvenţi din ultimii doi 
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ani. Există o Asociaţie a absolvenţilor ALUMNI-ANMB care oferă condiţiile 
necesare urmăririi continue şi sistematice a evoluţiei absolvenţilor. Pentru 
analiza gradului de angajare ANMB şi-a propus următoarele criterii: procent 
de angajare mai mare decât 70%, procent de continuare a studiilor mai mare 
decât 20%. Cum absolvenţii Facultăţii de Marină Militară (FMM) sunt angajaţi 
integral la absolvire iar absolvenţii Facultăţii de Marină Civilă (FMC) în 
proporţie foarte mare, datorită lipsei de forţă de muncă calificată în shipping-
ul mondial (în anul 2009 s-a raportat un deficit de 40.000 de ofiţeri de marină 
civilă pe plan mondial), rezultă un procent de peste 90% de angajare pe piaţa 
muncii în domeniul studiilor absolvite pentru absolvenţii ANMB.

II.2.2.2. Valorificarea calificării prin continuarea studiilor universitare

În ceea ce priveşte procentul absolvenţilor de studii universitare 
de licenţă care îşi continuă studiile, acest procent a crescut în ultimii ani 
cu precădere începând cu promoţia care a absolvit în anul 2009, datorită 
celor trei programe de studii universitare de masterat tip Bologna acreditate 
la care au acces absolvenţii FMC. Anul acesta s-au înscris la masterat 134 
studenţi. Dacă raportăm această cifră la totalul de 529 absolvenţi în 2009 rezultă 
un procent de 25,33%, însă trebuie remarcat că un număr mic de absolvenţi 
care urmează programele masterale nu sunt absolvenţi ai ANMB cum la fel de 
adevărat este că sunt absolvenţi ai ANMB care urmează programe masterale 
la alte universităţi. În ceea ce priveşte continuarea studiilor absolvenţilor FMM, 
promoţia Bologna 2005-2009 în întregime continuă studiile în Şcoala de 
Aplicaţie a Forţelor Navale urmând „Cursul de bază”, în conformitate cu Ordinul 
Ministrului Apărării Naţionale. Din totalul de 261 absolvenţi aferenţi seriei 2005-
2009 (Bologna) un număr de 134 (51,34%) urmează studii masterale.

II.2.2.3. Nivelul de satisfacţie al studenţilor în raport cu 
dezvoltarea profesională şi personală asigurată de universitate, 
centrarea pe student a metodelor de învăţare

Din analizele realizate de către studenţi, conform „Raportului de 
autoevaluare a activităţii universitare din ANMB” şi a rapoartelor anuale de 
autoevaluare internă a calităţii educaţiei rezultă că mai mult de 50% dintre 
studenţi apreciază pozitiv mediul de învăţare/dezvoltare oferit de către 
academie şi propriul lor traseu de învăţare.
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Au fost elaborate fişe de disciplină şi programe analitice pentru fiecare 
disciplină, care includ date de identificare a cursului şi a titularului acestuia, 
prezentarea specificului şi a competenţelor asigurate, referinţe bibliografice 
adecvate, metodologia didactică utilizată, cerinţele şi criteriile de evaluare pe 
parcurs şi finale, materiale de studiu disponibile în format electronic. Pe parcursul 
derulării procesului de predare cadrele didactice încurajează comunicarea şi 
transmiterea feedback-ului din partea studenţilor prin anunţarea şi respectarea 
orelor de consultaţii şi tutoriat, cât şi prin trimiterea propunerilor studenţilor 
pe adresele de e-mail ale acestora. Fişele disciplinelor, programele analitice, 
suporturile de curs, culegerile de probleme, îndrumarele de laborator şi de 
proiectare sunt accesibile, pe bază de parolă, tuturor studenţilor pe pagina web 
a ANMB în cadrul platformei e-learning de învăţare. Cadrele didactice menţin 
legătura cu studenţii pe pagina web personală.

Cadrele didactice au o pregătire corespunzătoare realizării activităţilor 
didactice la nivel universitar, atât din punct de vedere ştiinţific cât şi metodic. 
Nivelul predării este continuu îmbunătăţit (dezvoltarea de metode interactive 
de predare în vederea învăţării eficiente) fiind considerate aplicaţii noi ale 
calculatoarelor şi ale tehnologiei 
informaţiei. Programele de studii 
sunt integrate cu stagii de practică 
şi implicarea studenţilor în proiecte 
de cercetare. Se utilizează metode 
interactive, procesul de predare 
fiind orientat după ritmul şi modul 
de învăţare al studenţilor. Academia 
are în derulare, cu termen de 
finalizare în aprilie 2011, procesul 
de acreditare a Departamentului 
de Formare Continuă şi Transfer 
Tehnologic ca parte a programului 
româno – norvegian RoNoMar, în care se vor desfăşura şi activităţi de 
învăţământ la distanţă (ADL) destinat în special studenţilor care execută stagii 
de pregătire pe mare, fiind îmbarcaţi la bordul navelor ca ofiţeri aspiranţi.

Cadrele didactice orientează dezvoltarea intelectuală a studentului 
dându-i o dimensiune strategică, utilizând tehnici de simulare a unor acţiuni 
specifice transportului maritim şi acţiunilor de luptă pe mare.

Practica pe NS „Bricul Mircea”
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II.2.2.4. Orientarea în carieră a studenţilor

Din discuţiile purtate cu studenţii a rezultat că există un program de 
consultaţii la nivelul fiecărei catedre, programe de tutoriat prin intermediul 
îndrumătorilor de an şi al îndrumătorilor de grupe, întâlniri periodice ale 
decanilor facultăţilor cu studenţii pe ani de studii, conform planificărilor 
lunare şi alte activităţi conexe. Din discuţiile purtate cu studenţii a reieşit 
asigurarea permanenţei din partea cadrelor didactice, fixată săptămânal, 
cu un orar stabilit de comun acord. Cadrele didactice menţin legătura cu 
studenţii prin e-mail şi au planificate ore de consultaţie săptămânal. În urma 
întâlnirilor, decanii prezintă rapoarte de informare în şedinţele de lucru 
ale comandantului (rectorului). De asemenea, prin intermediul Centrului 
de Informare a studenţilor se asigură un tutoriat colegial al studenţilor din 
primii ani de studii.

Pentru o mai bună orientare profesională a studenţilor săi, 
ANMB are în componenţa sa şi un Centru de Informare Consiliere şi 
Orientare în Carieră (CICOC) care se ocupă de consilierea vocaţională 
şi profesională a studenţilor, masteranzilor sau absolvenţilor, de 
prezentarea oportunităţilor de care aceştia pot beneficia (burse 
Erasmus, stagii de practică etc.). Un rol major al Centrului de Informare 
Consiliere şi Orientare în Carieră este asistarea studenţilor în alegerea 
rutei de studii prin valorificarea optimală a conţinutului informativ al 
„Ghidului Studentului”.

Importanţa pregătirii practice a viitorilor specialişti reprezintă 
o prioritate a politicii educaţionale a academiei, din perspectiva 
integrării absolvenţilor pe piaţa muncii. În acest sens, prin programul 
Erasmus (Students Placements) studenţii Facultăţii de Marină Civilă 
care îndeplinesc condiţiile de performanţă stabilite de Senatul ANMB 
efectuează stagii de practică la bordul navelor aparţinând unor 
companii de shipping din UE şi vor avea posibilitatea de a-şi alege 
lucrări de licenţă şi disertaţie cu profund caracter practic. Studenţii 
Facultăţii de Marină Militară efectuează anual stagii de practică în 
unităţi din Marina Militară.
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II.2.3.  Activitatea de cercetare

II.2.3.1. Programarea cercetării

Misiunea Academiei cuprinde o componentă de cercetare ştiinţifică, 
statuată prin Cartă la art.1 şi art. 2. Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 
din Constanţa are capacitatea de a atrage şi dezvolta proiecte ştiinţifice, 
proiecte structurale, proiecte educaţionale şi alte tipuri de proiecte de nivel 
regional, naţional şi european. Comisia a verificat planurile de cercetare 
pe domenii de studii şi pe domenii de cercetare şi a constatat corelarea 
acestora cu Strategia de cercetare ştiinţifică atât la nivelul academiei, cât 
şi la nivelul facultăţilor, evidenţiindu-se modalităţile de alocare a fondurilor 
şi valorificarea cercetării ştiinţifice. ANMB a fost autorizată ca instituţie de 
cercetare-dezvoltare conform deciziei ANCS nr. 9673 din 17.06.2008.

Documentele de planificare a cercetării (Strategia cercetării şi 
Planul de cercetare) menţionează sursele de finanţare şi modalităţile de 
valorificare a cercetării. În urma evaluării s-a constatat că activitatea de 
cercetare a fost derulată, la nivelul temelor abordate, în acord cu ariile 
ştiinţifice ale domeniilor de licenţă şi masterat.

În urma evaluării s-a constatat că activitatea de cercetare a 
fost derulată, la nivelul temelor abordate, în acord cu ariile ştiinţifice 
ale domeniilor de licenţă şi masterat. Academia desfăşoară activităţi 
de cercetare pentru mediul economic de afaceri şi ministerul 
apărării. Există două centre de cercetare, acreditate CNCSIS 
(Optimizarea funcţionării maşinilor şi instalaţiilor navale şi portuare 
în contextul prevenirii poluării mediului marin şi Sisteme integrate 
electroenergetice, de armament, de navigaţie şi comunicaţii navale). 
Valorificarea cercetării ştiinţifice s-a făcut prin: resurse financiare atrase, 
modernizarea bazei de cercetare, valorificări prin publicaţii; teze de doctorat 
finalizate, valorificări în mediul socio-economic. În ultimii 5 ani rezultatele 
cercetării au fost valorificate prin publicarea în reviste recunoscute 
CNCSIS a unui număr de aproximativ 107 de articole, în reviste şi 
proceeding-uri ISI a unui număr de 53 articole.

Începând cu anul 2005, strategia academiei a vizat şi în bună 
măsură a realizat raportarea cercetării la cadrul european şi global. 
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Ca urmare, a crescut prezenţa cadrelor didactice şi cercetătorilor la 
conferinţe internaţionale de prestigiu, în reviste şi publicaţii cotate ISI 
şi în baze de date internaţionale. Academia a participat în calitate de 
partener in trei proiecte finanţate din fonduri europene.

II.2.3.2. Realizarea cercetării

Cercetarea din ANMB dispune de resurse umane, financiare şi 
logistice dimensionate la nivelul programelor de studii aflate in derulare 
şi a numărului de studenţi aferente acestora. Managementul operativ al 
activităţilor de cercetare a fost asigurat prin Consiliul Ştiinţific al ANMB, fiind 
coordonat de prorectorul responsabil cu activitatea de cercetare ştiinţifică. 
Sinteza raportărilor anuale prezentate în Senatul ANMB consemnează 
realizarea obiectivelor din planurile operaţionale anuale şi a temelor de 
cercetare cuprinse în planurile de cercetare pe termen mediu care reflectă 
participarea la activităţile de cercetare. Raportul pe perioada 2007 - 2009 
faţă de cel pe 2005 - 2007 relevă creşteri cantitative şi calitative ale 
cercetării întreprinse. Comisiile de avizare internă pe domeniile stabilite, 
au contribuit la îmbunătăţirea prezentării rapoartelor de cercetare în 
cadrul etapelor derulate din contractele de cercetare, iar Comisia pentru 
verificarea documentelor justificative, încasarea veniturilor şi efectuarea 
cheltuielilor aferente contractelor de cercetare a urmărit in permanenţă 
actualizarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în catalogul special din 
evidenţa bibliotecii universitare. Comisia de Cercetare Ştiinţifică a Senatului 
a contribuit la coagularea activităţilor de cercetare şi orientarea către 
cercetări pluridisciplinare şi, îndeosebi, interdisciplinare şi transdisciplinare, 
prin reorientarea direcţiilor prioritare de cercetare si adaptarea temelor de 
cercetare pe termen mediu pe aceste direcţii.

Trebuie să menţionăm rolul stimulator avut de iniţiativa Comisiei 
de Evaluare şi Asigurare a Calităţii de introducere a „Regulamentului 
de Evaluare a cadrelor didactice” care consfințește evaluarea anuală a 
cadrelor didactice pe următoarele patru paliere: autoevaluarea, evaluarea 
colegială, evaluarea de către studenţi şi evaluarea de către managementul 
academiei, care a permis evaluarea obiectivă şi orientarea activităţii de 
cercetare ştiinţifică a membrilor comunităţii academice către rezultate care 
au contribuit la creşterea prestigiului ANMB pe plan naţional şi internaţional.
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Există o permanentă evidenţă a rezultatelor cercetării prin 
intermediul softului DACERS realizat de către Centrul de Tehnologii 
Informatice al ANMB.

II.2.3.3. Valorificarea cercetării

Academia desfăşoară activități de cercetare pentru mediul 
economic, de afaceri şi ministerul apărării, existând în ultimii cinci ani un 
număr de 55 contracte de cercetare naţionale/internaţionale, având drept 
rezultate la nivel naţional şi internaţional următoarele: un brevet de invenţie, 
un premiu al CNCSIS, 53 de articole, în reviste şi proceeding-uri ISI, cinci 
participări la salonul cercetării şi expoziţii de tehnică militară (EXPOMIL), 
obţinerea a trei diplome de excelenţă, participarea în cadrul a două 
colective de redactare a standardelor NATO, un număr 40 de modelele 
fizice, experimentale, prototipuri, normative, proceduri, metodologii, 
reglementări şi planuri tehnice noi. Colectivele de cercetare au câştigat 27 
granturi de cercetare finanţate prin competiţie (PNCD, CNCSIS, Academia 
Romană etc.), trei proiecte finanţate din fonduri europene, 23 de proiecte 
din planul sectorial al ministerului apărării naţionale, două contracte cu 
mediul privat însumând în total 3.024.040,57 RON şi 736.904 EURO pană 
la această dată.

Instituţia a participat în calitate de promotor sau partener la 
implementarea a patru proiecte internaţionale finanţate prin competiţie. S-a 
înregistrat o creştere semnificativă a nivelului angrenării cadrelor didactice 
în cercetarea ştiinţifică pe bază de contracte (0,319 contracte/cadru didactic 
în 2007 şi 0,219 contracte/cadru didactic în 2008) şi a resurselor tot mai 
mari atrase prin activităţile de cercetare, în valoare de 1.710.000 lei în 2007, 
1.733.000 în 2008, estimând o creştere cu 15,5 % în 2009. Sunt încheiate 
un număr de peste 15 acorduri de colaborare cu instituţii/universităţi/
academii navale din ţară şi străinătate, în mod direct sau prin ministerul 
apărării naţionale, având drept obiective: activităţi ştiinţifice şi de cercetare 
comune, schimb de studenţi, cadre didactice şi cercetători, organizarea în 
comun de activităţi ştiinţifice (seminarii, colocvii etc.).

Cadrele didactice au participat la un număr de peste 594 de 
conferinţe internaţionale cu recenzori (comitet de program). Au fost tipărite 
99 de cărţi în edituri recunoscute CNCSIS însumând 20362 pagini.
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În ultimii cinci ani au fost organizate 18 manifestări ştiinţifice dintre 
care opt internaţionale şi 10 manifestări naţionale. De menţionat, în acest an 
sunt/au fost organizate: Conferinţa Balcanica de Cercetări Operaţionale (The 
9thBalkan Conferince on Operational Research), Conferinţa Internaţională 
de Matematici Aplicate şi Industriale –CAIM 2009, precum si Sesiunea cu 
participare internaţională organizată periodic de instituţie”NAV-MAR-EDU 
2009”. Anual se organizează sesiuni ştiinţifice ale studenţilor din ciclul de 
licenţă şi master, pe domenii de specializare.

În anul 2008 ANMB a fost atestată ca instituţie de cercetare conform 
Deciziei ANCS nr. 9673/17.06.2008.

II.2.4.  Activitatea financiară
ANMB are organizată contabilitate proprie, serviciul fiind încadrat cu 

un număr de 11 persoane corespunzătoare din punct de vedere al pregătirii 
profesionale. Activitatea de contabilitate este informatizată utilizându-se: 
“Programul de contabilitate finaciară”, “ Programul de salarii” şi “Programul de 
gestiune materială AXEL”comune tuturor instituţiilor de învăţământ superior 
militar aprobat de Direcţia Financiar Contabilă a MApN. Există de asemenea 
programe utilizate la nivel naţional pentru gestionarea taxelor, impozitelor, 
asigurărilor sociale şi şomajului. Activitatea este coordonată de un contabil 
şef, care are studii superioare economice. Întreg personalul administrativ al 
academiei este încadrat pe funcţii conform pregătirii necesare.

II.2.4.1. Bugetul de 
venituri şi cheltuieli

Academia dispune 
de un buget anual de venituri 
şi cheltuieli, elaborat de 
Serviciul Financiar-contabil şi 
Compartimentul de Planificare 
Logistică, aprobat de Senat şi 
Statul Major al Forţelor Navale. 
Pentru gestionarea financiară a 
activităţii de învăţământ superior 

Simulator tactic Proteus
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şi cercetare, ANMB dispune de cod fiscal şi cont la bancă. Cheltuielile cu 
salariile asigură academiei o funcţionare sustenabilă. Spre exemplu, în 
anul 2008, aceste cheltuieli au fost de 18,09 milioane lei, adică 63,87% din 
totalul resurselor pentru activitatea de învăţământ.

Ponderea investiţiilor a fost peste 30% din total venituri obţinute. 
Numai în anul 2009 au fost achiziţionate două simulatoare (PROTEUS şi 
TERMA) în valoare de 6.225.000 EURO iar pentru anul 2010 este semnat 
contractul de achiziţie a „Simulatorului integrat pentru conducerea navei” în 
valoare de 2.094.000 EURO (termen de finalizare a achiziţiei: aprilie 2010).

Taxele de şcolarizare sunt corelate cu costurile medii marginale pe 
student. Pentru anul universitar 2009-2010, taxele anuale de şcolarizare sunt 
cuprinse între 2.550-2.950 la ciclul licenţă, cursuri de zi, 2.400-2.500 la ciclul 
licenţă cursuri frecvenţă redusă şi 2900 la ciclul masterat. Studenţii cunosc 
taxele de şcolarizare acestea fiind afişate pe site-ul academiei, în materialele 
publicitare ale admiterii, ele fiind menţionate şi în contractele de studii.

ANMB dispune de spaţii de învăţământ cu toate dotările necesare, 
în proprietate, în proporţie de 100%.

Serviciul de contabilitate al Academiei Navale funcţionează în 
conformitate cu Legea contabilităţii 82/1991, republicată şi Legea 500/2002 
a Finanţelor Publice şi utilizează toate documentele şi înregistrările 
prevăzute de reglementările naţionale în domeniu: registrul inventar, 
bilanţul contabil, contul de execuţie bugetară al Academiei Navale în care 
se evidenţiază sursele şi destinaţia veniturilor. Bilanţul contabil şi contul 
de execuţie bugetară sunt făcute publice în urma analizei de către Senat. 
Din aceste documente rezultă că efectuarea cheltuielilor în concordanţă cu 
legislaţia în vigoare, cu veniturile încasate şi destinaţia lor se evidenţiază 
caracterul non-profit al ANMB.

Activitatea de contabilitate este informatizată, existând 12 
calculatoare precum şi sisteme software specializate utilizându-se: 
“Programul de contabilitate financiară”, “ Programul de salarii” şi “Programul 
de gestiune materială AXEL”comune tuturor instituţiilor de învăţământ 
superior militar aprobat de Direcţia Financiar Contabilă a MApN. Există 
de asemenea programe utilizate la nivel naţional pentru gestionarea 
taxelor, impozitelor, asigurărilor sociale şi şomajului. Academia dispune 
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de un soft specializat, realizat de Centrul de Tehnologii Informatice, care 
permite urmărirea zilnică de către conducere a încasărilor taxelor şcolare a 
studenților integrat cu softul specific activităţii de secretariat.

II.B.4.2. Auditare şi răspundere publică
La Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa se practică 

auditul intern al activităţilor financiar - contabile de către Secţia Audit Intern 
din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. Auditul extern se face în fiecare 
an de către Curtea de Conturi, procesele verbale corespunzătoare acestei 
acţiuni existând la sediul Academiei Navale din Constanţa. Comanda 
academiei analizează rezultatele auditării interne şi externe şi întocmeşte 
un Plan de Măsuri de Ameliorare. Academia are încheiat contract de audit 
intern şi certificare ISO cu Bureau Veritas Certification. Anual se desfăşoară 
de către Bureau Veritas Certification audituri de supraveghere.
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II.3.   MANAGEMENTUL CALITĂŢII

II.3.1.  Strategii şi proceduri 
pentru asigurarea calităţii

II.3.1.1. Organizarea sistemului de asigurare a calităţii

În ANMB există o comisie centrală pentru asigurarea calităţii şi 
comisii pe programe de studii care lucrează în mod integrat, promovând 
o cultură a calităţii în instituţie. Sistemul de Management al Calităţii (SMC) 
este structurat pe două niveluri: Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 
la nivel instituţional (CEAC) şi Comisii pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
pe programe de studii.

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a întreprins acţiuni 
menite să îmbunătăţească cultura calităţii prin organizarea de trening-uri şi 
cursuri de specializare în domeniul managementului calităţii. Au fost instruite 
un număr de 10 cadre didactice care încadrează Comisia de Evaluare 
şi Asigurare a Calităţii, Comisiile de asigurare a calităţii pe programe 
de studii precum şi un număr de 3 reprezentanţi ai managementului 
academiei în problematica legată de Standardul ISO 9001/2000 (Sisteme 
de Management al Calităţii) şi Standardul ISO 19011/2002 (Linii directoare 
pentru auditarea sistemelor de management al calităţii), de către Goofers 
Training Constanţa.

Comisia dezvoltă activităţi de stabilire de repere calitative şi 
cantitative (benchmarking) prin comparaţie cu alte universităţi din ţară 
(Univ. Politehnica din Bucureşti, Academia Tehnică Militară din Bucureşti, 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea „Ovidius” din 
Constanţa) şi străinătate (L’Ecole Navale din Brest, Alesund University) 
pentru evaluarea şi monitorizarea calităţii.

Implementarea şi dezvoltarea unui Sistem de Management al 
Calităţii (SMC) la ANMB a constituit o preocupare prioritară a conducerii 
ANMB, îndeosebi cu începere din anul 2003 când a fost implementat şi 
certificat SMC conform standardului ISO 9001/2000 şi recertificat în anul 
2007. SMC este compatibil cu standardul ISO 9001/2000 şi cu indicatorii 
de calitate ai ARACIS şi este supus anual auditării externe de către Burea 
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Veritas Certification. În anul 2005 ANMB a fost auditată de Europeam 
Maritime Safety Agency pe segmentul de formare a ofiţerilor de Marină 
Civilă iar rezultatele auditului nu au reliefat neconformităţi majore, fapt 
consemnat şi în raportul de audit. În prezent, ANMB are un corp de 10 
auditori interni specializaţi în Managementul Calităţii.

II.3.1.2. Politici şi strategii pentru asigurarea calităţii

Există un Regulament pentru iniţierea, monitorizarea şi 
evaluarea periodică a programelor de studii, care stabileşte etapele 
şi documentele necesare pentru promovarea noilor programe de 
studiu precum şi pentru monitorizarea şi evaluarea periodică a celor 
existente. Programul de politici ale academiei centrate pe calitate este 
alcătuit dintr-un pachet compact de strategii, reglementări, proceduri şi 
instrumente care alcătuiesc Sistemul de Management al Calităţii (SMC). 
Sinteza programului de politici centrate pe calitate este cuprinsă în 
Declaraţia Rectorului privind politica în domeniul calităţii şi obiectivele 
generale ale ANMB în domeniul calităţii. Anual se întocmeşte de către 
CEAC un Raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei, pe baza 
căruia se elaborează un Plan de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii 
educaţiei în anul următor. Dintre documentele cele mai importante ale 
Sistemul de Management al Calităţii menţionăm: Regulamentul pentru 
asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în ANMB, Manualul Calităţii 
împreună cu procedurile aferente. ANMB stabileşte în fiecare an planuri 
operaţionale în domeniul asigurării calităţii în care sunt precizate 
activităţile şi termenele de realizat.

Comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii pe programe de studii 
şi responsabilii cu asigurarea calităţii de la nivelul compartimentelor şi 
serviciilor administrative implementează liniile de acţiune precizate în 
planurile operaţionale angrenând participarea fiecărui membru al corpului 
didactic/administrativ precum şi a studenţilor.

Academia aplică șase proceduri de sistem, 18 proceduri 
operaţionale şi patru instrucţiuni de lucru, un manual al calităţii la nivel 
ANMB intitulat Manualul Calităţii revizuit periodic.
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II.3.2.  Proceduri privind iniţierea, aprobarea, 
monitorizarea şi revizuirea periodică 

a programelor şi activităţilor desfăşurate

II.3.2.1. Existenţa şi aplicarea regulamentului privitor la 
iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a 
programelor de studiu

În urma adoptării Legii Calităţii în Învăţământul Superior, s-a 
elaborat un Regulament pentru iniţierea, monitorizarea şi evaluarea 
periodică a programelor de studii, care stabileşte etapele şi documentele 
necesare pentru promovarea unui nou program de studii, responsabilitatea 
principală revenind Consiliului facultăţii promotoare, iar aprobarea Senatului 
Academiei.

Regulamentul conţine dispoziţii de monitorizare a derulării 
programelor de studii care se efectuează prin analize colegiale folosind 
bazele de date de la secretariate, din rapoartele decanilor privind rezultatele 
obţinute la finalul sesiunilor de examene precum şi din rezultatele obţinute 
de cadrele didactice titulare în urma activităţii de evaluare.

În anul universitar 2008 – 2009 pentru toate programele de studii 
s-a făcut autoevaluarea iar rezultatele au fost aprobate de Senatul ANMB, 
dosarele fiind ulterior înaintate la ARACIS în vederea evaluării externe. La 
nivelul tuturor structurilor de învăţământ şi compartimentelor administrative 
se efectuează anual audituri interne în domeniul asigurării calităţii rezultatele 
fiind consemnate în rapoartele de audit conform procedurii.

II.3.2.2. Corespondenţa dintre diplome şi calificări

Programele de studii sunt elaborate iar diplomele sunt emise în 
conformitate cu prevederile legale referitoare la domeniile şi specializările 
privind studiile universitare de licenţă şi la denumirile calificărilor şi titlurile 
conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă (HG 749/2009 
Monitor Oficial nr. 465/6 iulie 2009 şi HG nr. 890 din 20.08.2008). Toate 
programele de licenţă ale academiei sunt înregistrate de către ACPART 
în registrul calificărilor din învăţământul superior. ANMB are patru cadre 
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didactice titulare care sunt 
evaluatori pe termen scurt atestaţi 
de ACPART şi care lucrează 
împreună cu alţi evaluatori în 
cadrul programului DOCIS.

Pentru adaptarea rapidă a 
programelor de studii la dinamica 
pieţei muncii, astfel încât acestea 
să asigure flexibilitatea necesară 
pentru a corespunde cerinţelor 
beneficiarilor, ANMB organizează 
întâlniri cu angajatorii şi 
reprezentanţi ai instituţiilor publice 
implicate în industria maritimă. Ca urmare, pentru toate specializările de 
licenţă, după finalizarea unui ciclu de studii (2005 - 2009) au fost revizuite 
toate planurile de învăţământ şi programele analitice, tocmai pentru a face 
faţă cerinţelor de pe piaţa muncii. În cadrul unor cercuri studenţeşti, precum 
şi la nivelul comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul programelor 
de studii sunt invitaţi angajatori şi reprezentanţi ai autorităţilor (SMFN, 
ANR, APC, Sindicatul Liber al Navigatorilor din România etc.) studenţii 
confruntându-se cu dezbaterea unor teme reale de pe piaţa muncii.

Academia aplică procedura de colectare şi prelucrare a informaţiilor 
curriculare de la mai multe universităţi din ţară şi din străinătate ce au 
specializări similare, în vederea efectuării unor comparaţii cu acestea, 
pentru stabilirea de repere calitative şi cantitative. În dosarele de evaluare 
a tuturor programelor de studii au fost prezentate curricule universitare de 
la mai multe specializări similare din universităţi europene şi nu numai, 
comparaţia punând în evidenţă asemănarea cu planurile de învăţământ şi 
cu programele analitice ale ANMB.

ANMB este parteneră în Romanian – Norwegian Maritime Project 
cu Universitatea din Allesund Norvegia şi cu Universitatea Maritimă din 
Constanţa, având ca obiectiv, printre altele, elaborarea şi acreditarea a două 
programe de studii universitare de masterat în domeniul ingineriei marine 
şi navigaţiei (Navigaţie şi transport maritim respectiv, Electromecanică 
navală) care vor îmbunătăţi curriculumul masteratelor deja existente.

Festivitate de absolvire
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II.3.3.  Proceduri de evaluare obiectivă şi transparentă a 
rezultatelor învăţării

II.3.3.1. Academia are un regulament privind examinarea 
şi notarea studenţilor care este aplicat în mod riguros şi 
consecvent

Activităţile de examinare şi notare a studenţilor sunt reglementate 
de „Regulamentul Activităţii Universitare a Studenţilor” şi de Instrucţiunea 
de lucru IL 7.5-02, „Examinarea şi notarea studenţilor”.  Instrucţiunea de 
lucru face parte din Sistemul de Management al Calităţii (SMC). Potrivit 
acestui document, nivelul şi calitatea pregătirii studenţilor se determină 
prin sistemul de evaluare a performanţelor profesionale ale studenţilor, în 
baza obiectivelor şi conţinutului disciplinelor de învăţământ şi a cerinţelor 
generale de performanţă specifice învăţământului superior. Sistemul de 
evaluare are la principiile unanim acceptate de examinare în învăţământul 
superior: evaluarea studenţilor pe parcursul semestrului şi luarea în 
considerare a notei obţinute la evaluarea pe parcurs (nota profesională) la 
stabilirea notei finale, participarea la examen a titularului de disciplină şi a 
încă unui cadru didactic de specialitate.

Regulamentul şi Instrucţiunea de lucru cuprind metodele tipurile, 
criteriile de evaluare, formele de examinare, notarea şi modalitatea de 
promovare în cazul studenţilor. Aceste documente care reglementează 
activitatea de evaluare în ANMB sunt postate pe site-ul oficial al ANMB, 
putând fi consultat de toate părţile implicate.

Deşi nu este stipulat în mod special în Metodologia de finalizare 
a studiilor şi în Regulamentul privind practica studenţilor, în comisiile 
de evaluare participă şi un examinator extern din mediul academic 
sau socio-economic cu titlul ştiinţific de doctor, pentru examenul de 
finalizare a studiilor, respectiv un examinator de la locul de desfăşurare 
a practicii (dosare suplimentare, licenţă, practică)
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II.3.4.  Proceduri de evaluare periodică 
a calităţii corpului profesoral

II.3.4.1. Raportul dintre numărul de cadre didactice şi studenţi

La programele de studii oferite de Academia Navală “Mircea cel 
Bătrân” din Constanţa sunt înmatriculaţi 1872 studenţi, dintre care: 1714 
studenţi la programele de licenţă (1128 studenţi la forma de învăţământ 
”zi” şi 586 studenţi la forma de învăţământ „frecvenţă redusă”), 27 studenţi 
la studii postuniversitare de master cf. legii 84/1995 şi 134 studenţi la 
programele de master cf. legii 288/2004.

Pentru anul universitar 2009-2010, la nivelul ANMB, raportul 
posturi didactice/număr de studenţi echivalenţi este 1/14,53, raportul cadru 
didactic titular/număr de studenţi echivalenţi este 1/25,43, raportul cadru 
didactic titular/număr de studenţi fizici este 1/23,4 iar raportul cadru didactic 
titular/număr de studenţi fizici forma de învăţământ „zi” este de 1/16,075 
ceea ce oferă premisele unei activităţi academice eficiente, atât în ceea 
ce priveşte derularea cursurilor cât şi a lucrărilor practice de laborator, a 
proiectelor şi a seminariilor.

În anul universitar 2009-2010 se derulează 143 de norme didactice 
din care 113 norme didactice sunt acoperite cu titularii din academie, 
reprezentând un procent de 79,02%. La programele de studii din ciclul 
de licenţă, cursuri de zi se derulează 111 norme didactice (discipline 
obligatorii, opţionale şi facultative) din care 79 de norme didactice (71,17%) 
sunt ocupate de cadre didactice titularizate în învăţământul superior luate în 
considerare cu o singură normă didactică, cu norma de bază în academie, 
dintre care 25 (31,64%) sunt profesori şi conferenţiari universitari. Din 
analiza rapoartelor de evaluare a programelor de studiu aflate în evaluare 
sau care au fost evaluate de ARACIS, a rezultat că cerinţele impuse prin 
normativele ARACIS sunt respectate.

Începând cu anul universitar 2007-2008 politica ANMB a fost 
de scădere a numărului de locuri la admitere, reducându-se substanţial 
numărul de norme. Faptul că simultan cu acest proces, participarea 
cadrelor didactice ale academiei la activitatea de cercetare ştiinţifică a 
cunoscut o creştere deosebită, înseamnă că ANMB este pe un drum 
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corect. Se intenţionează ca prin numărul locurilor scoase la concursul 
de admitere, rapoartele mai sus menţionate să se amelioreze, în sensul 
creşterii calităţii activităţilor de învăţământ şi cercetare. S-a avut în vedere 
şi sustenabilitatea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli ţinând cont de 
faptul că activităţile din Facultatea de Marină Civilă sunt finanţate integral 
din fonduri proprii fără a implica în nici un fel bugetul de stat.

În stabilirea rapoartelor au fost avute în vedere niveluri superioare 
ale calităţii predării, învăţării şi cercetării, prin comparaţie cu universităţi 
performante din ţară şi din străinătate. S-au comparat valorile acestor 
rapoarte cu cele similare ale unor universităţi din ţară: Universitatea 
„1 Decembrie” din Alba Iulia, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, 
Universitatea Maritimă din Constanţa ş.a.

II.3.4.2. Evaluarea colegială

În Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa, pentru 
fiecare cadru didactic se realizează anual o evaluare colegială. În acest 
scop, s-au elaborat “Chestionare de evaluare colegială” care pot avea 
structuri diferite datorită specificului catedrelor dar care trebuie să aibă 
un trunchi comun în proporţie de (75-80)% din volumul chestionarului, 
aprobat de Senatul academiei. Chestionarul conţine indicatori de 
performanţă privind activităţile didactice, de cercetare şi în folosul 
comunităţii academice. Un criteriu de evaluare colegială se referă la 
implicarea în activităţile catedrei/facultăţii/academiei care nu sunt cuprinse 
în normele didactice, calitatea de a forma şi lucra în echipă, contribuţia 
şi implicarea în atingerea obiectivelor catedrei. El reprezintă criteriul la 
care opinia colegilor este cea mai importantă. Evaluările sunt discutate 
de către colegi în cadrul catedrei, apoi se definitivează de către Biroul 
Catedrei. La întocmirea evaluărilor colegiale, se utilizează şi informaţiile 
din Fişa de autoevaluare a activităţii ştiinţifice şi didactice, completată de 
fiecare cadru didactic. Evaluarea colegială utilizează un număr de nouă 
criterii de performanţă, pentru fiecare acordându-se punctaje de la unu 
la cinci, calculându-se în final un total general care poate fi utilizat, alături 
de celelalte sisteme de evaluare care se vor prezenta în continuare, ca 
un element important în stabilirea politicii catedrei privind promovarea, şi 
acordarea salariilor de merit etc.
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La nivelul catedrelor au fost înfiinţate comisii de evaluare anuală a 
performanţelor didactice şi de cercetare, care elaborează un raport anual 
care include şi o secţiune dedicată evaluării colegiale.

Rezultatele obţinute în urma evaluării colegiale sunt incluse în 
evaluarea efectuată de managementul academiei pentru fiecare cadru 
didactic şi reprezintă criteriu de salarizare.

II.3.4.3. Evaluarea personalului didactic de către studenţi

Evaluarea de către studenţi face parte din Sistemul de 
Management al Calităţii (SMC) şi este reglementată, inclusiv sub 
aspectul procedurii şi instrumentelor, prin Regulamentul de Evaluare a 
Cadrelor Didactice, aprobat de Senat şi existent pe reţeaua INTRANET. 
Instrumentul de lucru constă într-un Chestionar de evaluare a cadrului 
didactic de către studenţi a activităţii didactice, structurată pe criterii 
şi care foloseşte o scală nominală cantitativă pe o scară de la unu 
(insuficient) la cinci (excelent).

Evaluarea de către studenţi este o componentă a sistemului de 
evaluare a personalului didactic, fiind obligatorie. Prelucrarea statistică a 
datelor rezultate din evaluarea de către studenţi se asigură de către şefii 
de catedre. Rezultatele evaluării studenţilor sunt discutate şi analizate 
individual fiind prelucrate statistic la nivel de catedre, facultăţi şi academie. 
Analiza lor este efectuată la nivel de facultate şi academie. Rezultatele 
evaluării cadrelor didactice de către studenţi sunt confidenţiale şi au fost 
prezentate în rapoartele de autoevaluare a programelor de studii.

II.3.4.4. Evaluarea de către managementul academiei

Încă din anul 2002, academia a întocmit formulare de evaluare 
anuală multicriterială a fiecărui cadru didactic. Aceste formulare au fost 
realizate ținând cont de caracterul heterogen al ANMB, caracterizând cât 
mai complet domeniile acoperite de cadrele didactice din ANMB (tehnic, 
umanist, economic, sportiv). În etapa actuală, rezultatele evaluării sunt 
confidenţiale, nefăcându-se publice punctajele obţinute de fiecare 
cadru didactic. La nivel de academie, rezultatele obţinute pe anul 2008 
au fost centralizate pe grade didactice şi la nivel de catedră/facultate. 
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Fiecare catedră şi facultate a făcut o analiză a acestor evaluări, iar în 
Senat s-a prezentat o informare privind rezultatele obţinute la nivelul 
academiei centralizate pe programe de studii (dosare de autoevaluare 
programe de studii).

Există o bază de date pentru evaluarea multicriterială a fiecărui cadru 
didactic. Aceasta permite clasificarea performanţelor în predare, cercetare 
şi servicii ale cadrelor didactice. Rezultatele evaluării multicriteriale (care 
includ evaluarea colegială şi evaluarea de către studenţi, autoevaluarea 
şi evaluarea de către managementul academiei) sunt principalele repere 
de promovare a personalului didactic. În acest sens, sunt stabilite niveluri 
minime ale standardelor de performanţă pe funcţii didactice, precum şi 
coeficienţii de performanţă luaţi în considerare la diferenţierea salariilor. 
Rezultatele evaluărilor sunt confidenţiale, nefăcându-se publice rezultatele 
fiecărui cadru didactic.

Personalul didactic militar este evaluat suplimentar în cadrul 
aprecierilor anuale de serviciu iar managerii tuturor nivelelor ierarhice 
consemnează periodic aspecte şi elemente ale activităţii salariaţilor civili 
din compartimentele pe care le conduc. Acestea fac obiectul stabilirii 
cuantumului salarizării lunare pentru anul următor. De asemenea, 
periodic, cadrele didactice sunt supuse testării psihologice şi medicale 
care sunt utilizate în procesul de promovare a personalului şi identificarea 
necesităţilor de perfecţionare.

II.3.5.  Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

II.3.5.1. Disponibilitatea resurselor de învăţare

Biblioteca deţine în colecţiile sale publicaţii româneşti şi străine 
în format tipărit şi electronic, din domeniile ştiinţelor exacte, ştiinţelor 
inginereşti, ştiinţelor sociale şi umaniste. Colecţiile bibliotecii însumează 
peste 90.000 de titluri, reprezentând 300100 volume; dintre acestea, 21 de 
titluri sunt reviste româneşti şi străine, 227 volume sunt CD-ROM-uri şi 628 
volume STAS-uri. Resursele Bibliotecii sunt catalogate electronic din 2004. 
Ca urmare, utilizatorii au acces la colecţiile bibliotecii folosind atât cele 6 
cataloage tradiționale cât şi accesând catalogul online, regăsit pe pagina 
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web a Academiei Navale: http:/www.anmb.ro –Biblioteca-Catalog online. 
Catalogarea documentelor se realizează conform normelor standard şi 
internaţionale ISBD (International Standard Bibliographic Description). 
Aceasta presupune analiza documentelor provenite de la compartimentul 
achiziţie şi evidenţă cărţi şi periodice, în vederea stabilirii tuturor elementelor 
descrierii bibliografice / vizualizarea CD-ROM-urilor pentru stabilirea tipului 
de informaţie conţinut în vederea completării acestor date în înregistrare.

Oficiul de informatizare dispune de două P.C. pe care a fost 
instalat softul integrat pentru bibliotecă, ALICE, dezvoltat integral 
pentru platforme de lucru de 32 biţi, fiind optimizat pentru sistemele 
de operare Microsoft Windows 95/98/2000 NT şi pentru noile funcţii 
incluse în procesoarele Pentium. Softul integrat de bibliotecă ALICE 
conţine modulele Management – Circulaţie – Interogare – Periodice şi 
indexare articole. ALICE a fost instalat în reţea, pentru această variantă, 
staţiile de lucru ce se pot instala sunt în număr nelimitat. De asemenea, 
numărul resurselor ce pot fi catalogate este practic nelimitat, depinzând 
doar de spaţiul de hard disk disponibil. Modulul Interogare pe Web face 
posibilă vizualizarea catalogului bibliotecii pe Internet, modalitate prin 
care, informaţiile referitoare la colecţiile bibliotecii devin instantaneu 
accesibile publicului.

Toţi studenţii au acces liber la orice resursă de învăţare şi 
cercetare. Cursurile pot fi consultate atât pe suport de hârtie cât şi în 
format electronic la biblioteca centrală a academiei. Există o platformă 
e-learning pe care sunt postate materialele didactice necesare studenţilor.

Simulator integrat de navigație
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Din resursele de învăţare destinate studenţilor face parte şi fondul 
de carte special cu specific forţelor navale NATO. Fondul de carte se află 
în biblioteca secretă a instituţiei, accesul realizându-se pe bază de permis 
şi nivel de acces.

II.3.5.2. Servicii studenţeşti

Studenţii ANMB beneficiază de cazare în cămine, numărul locurilor 
de cazare fiind mai mare decât numărul studenţilor de la cursuri de zi care 
nu au domiciliul în oraşul Constanţa. Căminele sunt prevăzute cu săli de 
lectură, conexiune la Internet şi cablu TV. De asemenea există cantine 
pentru toţi studenţii cazaţi în căminele ANMB şi un serviciu medical. 
ANMB dispune de un centru de pregătire marinărească şi sporturi nautice 
cu o suprafaţă de șase ha, dotat cu un număr de nouă ambarcaţiuni cu 
rame, patru yole turistice, 27 de ambarcaţiuni cu vele, 29 de ambarcaţiuni 
sportive, patru şalupe. ANMB are o bază sportivă alcătuită din patru săli 
de sport, un bazin olimpic, un stadion, 15 terenuri de sport în aer liber.

În ANMB există un club sportiv în care activează studenţi 
practicanţi ai sporturilor individuale (atletism, înot, judo, baschet etc.) şi 
de echipă care reprezintă ANMB cu foarte bune rezultate la concursurile 
aplicativ militare naţionale sau la alte concursuri sportive naţionale şi 
internaţionale (titluri de campion european şi mondial la navomodele).

Anual, echipajele de studenţi ale bricului „Mircea” sunt invitate 
să participe la regatele 
internaţionale obţinând rezultate 
deosebite - (Tall Ships Races 
2005, Tall Ships Races 2007 
Mediterana, Tall Ships Atlantic 
Challange 2009 – ocazie cu care 
nava a ocupat locul 3 în cursa 
Hamilton (Insulele Bermude) 
– Charleston (SUA) şi locul 2 
în cursa Charleston (SUA) - 
Boston(SUA).

Bazinul de înot
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II.3.6.  Baza de date actualizată sistematic, 
referitoare la asigurarea internă a calităţii

II.3.6.1. Baze de date şi informaţii

ANMB prezintă pe site-ul său, informaţii privind starea instituţională 
a calităţii, iar Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii se informează şi 
analizează calitatea procesului educaţional din universităţi partenere din 
Franţa, Grecia, Turcia etc., cu care se compară. Există la nivelul ANMB o 
bază de date centralizată şi o structură creată pentru gestionarea şcolarităţii, 
precum şi preocupări pentru întregirea bazei de date cu informaţii privind 
locul de muncă al absolvenţilor facultăţilor din ANMB. Pe site-ul său ANMB 
prezintă informaţii privind starea instituţională a calităţii, iar Comisia de 
Evaluare şi Asigurare a Calităţii se informează şi analizează calitatea 
procesului educaţional din universităţi partenere din Franţa, Grecia, Turcia, 
etc. cu care se compară. Academia utilizează o bază de date completată 
on-line pentru analiza şi prelucrarea datelor privind activitatea de cercetare 
ştiinţifică a cadrelor didactice şi cercetătorilor, denumită DACERS.

II.3.7.  Transparenţa informaţiilor de interes public cu 
privire la programele de studiu 

şi după caz, certificatele, 
diplomele şi calificările oferite

II.3.7.1. Oferta de informaţii publice

În urma discuţiilor purtate în ziua de 04.11.2009 cu mediul de afaceri, 
cu comunitatea locală, cu studenţii şi angajatorii s-a constatat faptul că ANMB 
şi toate facultăţile oferă informaţii şi date cantitative şi/sau calitative, actuale 
şi corecte, despre calificările, programele de studiu, diplomele, personalul 
didactic şi de cercetare, facilităţile oferite studenţilor şi despre orice aspecte 
de interes pentru public, în general, şi pentru studenţi în special.

ANMB dispune de o mare varietate de mijloace pentru disiparea 
de informaţii relevante legate de viaţa academiei incluzând un Birou de 
Relaţii Publice şi Secretariat cu procedurile aferente. Desigur, principala 
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cale de informare este pagina web (www.anmb.ro), uşor de accesat. 
Informaţiile cuprinse aici se adresează studenţilor şi personalului din 
academie, candidaţilor la studenţie, oricărui membru al publicului, din 
ţară sau străinătate interesat în activitatea din ANMB. În fiecare an se 
prezintă informaţii detaliate cu privire la concursul de admitere (specializări, 
metodologie, număr de locuri etc.); studenţii Academiei sunt informaţi cu 
privire la regulamentele proprii (cămine-cantine), cu privire la drepturile şi 
obligaţiile lor. De asemenea, se prezintă date relevante privind activitatea 
de cercetare ştiinţifică din academie. Fiecare facultate are propria sa pagină 
web, http://fmc.anmb.ro/, http://fmm.anmb.ro/.

Sunt prezentate programele analitice corespunzătoare fiecărei 
specializări, astfel încât studenţii să cunoască în detaliu programul de 
studiu. În facultăţi paginile proprii cuprind orarele la zi, ca şi numeroase 
cursuri scrise în format electronic, redactate de către cadrele didactice din 
respectiva facultate. Trebuie de asemenea menţionat că toate facultăţile au 
redactat materiale scrise (broşuri, leaflet-uri) destinate în special difuzării în 
licee, pentru informarea viitorilor candidaţi la admiterea în ANMB. În fiecare 
an se organizează atât la nivel de academie cât şi pe fiecare facultate în 
parte, o acţiune intitulată ”Ziua porţilor deschise”. Cu acest prilej, elevii din 
liceele şi colegiile din Constanţa si zonele limitrofe pot lua cunoştinţă de 
conţinutul procesului de învăţământ organizat în ANMB. De asemenea, cu 
prilejul organizării acestei acţiuni la nivel de facultate, viitorii candidaţi la 
admitere pot vizita spaţiile de învăţământ disponibile (laboratoare, dotări cu 
echipamente etc.).

Activitatea de informare 
a posibililor candidaţi la admitere 
în ANMB se realizează şi prin 
mijloace media (posturile locale 
de radio si televiziune, presa 
locală) precum şi prin Centrele 
Zonale de Selecţie şi Orientare 
şi prin Centrele Militare Judeţene 
pentru viitorii candidaţi la 
admitere în Facultatea de Marină 
Militară. De câţiva ani, activitatea 
de informare a viitorilor candidaţi Bazinul de înot
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la admitere în ANMB a fost extinsă şi la nivelul judeţului Tulcea, cadrele 
didactice făcând vizite de informare în liceele din aceste judeţe. Informaţia 
oferită de pagina web a ANMB este comparabilă cu cea a universităţilor din 
România dar şi din comunitatea europeană.

II.3.8.  Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii 
educaţiei, conform legii

II.3.8.1. Comisia coordonează aplicarea procedurilor şi 
activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii constituită conform 
legii şi aprobată de Senatul ANMB elaborează raportul anual de evaluare 
internă, pe care îl face public prin afişarea pe site-ul ANMB, şi propune 
măsuri de îmbunătăţire a calităţii. Parteneriatele ANMB cu angajatorii 
absolvenţilor (comandanţi de unităţi de nave militare, firme de shipping, 
crewing, operatori portuari, administraţii implicate în reglementarea 
domeniului maritim etc.) şi cu furnizorii de candidaţi (liceele şi colegiile din 
Constanţa şi din alte localităţi din judeţele limitrofe) generează informaţii de 
care se ţine seama în planificarea, organizarea şi desfăşurarea procesului 
didactic şi de cercetare Absolvenţii completează un chestionar din care 
rezultă câţi dintre aceştia sunt angajaţi în domeniul absolvit.

Prin activităţile comune cu alte universităţi din ţară şi străinătate 
(vizite de informare, mobilităţi în cadrul programului „Erasmus Militar”, 
contracte de cercetare) ANMB identifică şi adoptă „bune practici” în 
domeniul procesului de învăţământ, administraţie şi cercetare. Măsurile de 
îmbunătăţire a calităţii cuprinse în programele de ameliorare a calităţii sunt 
urmărite permanent şi analizate periodic. Academia are şi un corp de 10 
auditori interni specializaţi în domeniul managementului calităţii.

Comisia de Evaluare şi de Asigurare a Calităţii este responsabilă 
de menţinerea certificării Sistemului de Management al Calităţii conform 
standardului internaţional ISO 9001/2000. În paralel, academia respectă 
standardele de calitate impuse de către European Maritime Safety Agency 
pe segmentul de formare a ofiţerilor de Marină Civilă.
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III.   CONCLUZII

În urma analizei modului în care îndeplineşte cerinţele normative, 
standardele şi indicatorii de calitate, comisia a stabilit că Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân”din Constanța deţine:

1. Resurse umane suficiente şi bine pregătite profesional: cadre didactice 
titulare (80 din care 1 post rezervat) şi personal didactic auxiliar şi 
nedidactic (246). În anul universitar 2009-2010 se derulează 143 de 
norme didactice din care 113 norme didactice sunt acoperite cu titularii 
din academie, reprezentând un procent de 79,02%. La programele de 
studii din ciclul de licenţă, cursuri de zi se derulează 111 norme didactice 
(discipline obligatorii, opţionale şi facultative) din care 79 de norme didactice 
(71,17%) sunt ocupate de cadre didactice titularizate în învăţământul 
superior luate în considerare cu o singură normă didactică, cu norma de 
bază în academie, dintre care 25 (31,64%) sunt profesori şi conferenţiari 
universitari. Cadrele didactice din academie au experienţă în activitatea 
de cercetare, fiind angrenate într-un număr mare de granturi şi proiecte; 
vizibilitatea rezultatelor cercetării este sprijinită de monografii şi articole 
în publicaţii de ţinută (ISI, BDI). Colectivele de cercetare au câştigat 27 
granturi de cercetare finanţate prin competiţie (PNCD, CNCSIS, Academia 
Romană), trei proiecte finanţate din fonduri europene, 23 de proiecte 
din planul sectorial al ministerului apărării naţionale, două contracte cu 
mediul privat însumând in total 3.024.040,57 RON şi 736..904 EURO 
pană la aceasta dată. Instituţia a participat în calitate de promotor sau 
partener la implementatoarea a patru proiecte internaţionale finanţate prin 
competiţie. S-a înregistrat o creştere semnificativă a nivelului angrenării 
cadrelor didactice in cercetarea ştiinţifică pe bază de contracte (0,319 
contracte/cadru didactic in 2007 si 0,219 contracte/cadru didactic în 2008) 
şi a resurselor tot mai mari atrase prin activităţile de cercetare, în valoare 
de 1.710.000 lei în 2007, 1.733.000 în 2008, estimând o creştere cu 15,5% 
în 2009. Sunt încheiate un număr de peste 15 acorduri de colaborare cu 
instituţii/universităţi/academii navale din ţară şi străinătate in mod direct 
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sau prin ministerul apărării naţionale având drept obiective: activităţi 
ştiinţifice şi de cercetare comune, schimb de studenţi, cadre didactice 
şi cercetători, organizarea în comun de activităţi ştiinţifice (seminarii, 
colocvii, etc.). Colaborarea la nivel naţional şi internaţional, schimbul de 
experienţă şi activităţile de (auto)finanţare sunt permanenţe ale activităţii 
cadrelor didactice din academie.

2. Resursele educaţionale dezvoltate în concordanţă cu politicile actuale 
ale învăţământului superior european şi internaţional în domeniu 
(conformitatea cu standardele I.M.O. – International Maritime 
Organisation-S.T.C.W. – Standards of Training, Certification and 
Watchkeeping for Seafarers), oferă celor 1872 studenţi (dintre care: 
1714 studenţi la programele de licenţă (1128 studenţi la forma de 
învăţământ ”zi” şi 586 studenţi la forma de învăţământ „frecvenţă 
redusă”), 27 studenţi la studii postuniversitare de master cf. legii 
84/1995 şi 134 studenţi la programele de master cf. legii 288/2004), 
următoarele: programe de studii dezvoltate pe trasee integrate de 
educaţie (licenţă şi masterat), care valorifică rezultatele cercetării 
ştiinţifice şi ale colaborărilor naţionale şi internaţionale în domeniu; 
deschidere către mediul economic şi socio-cultural prin derularea în 
comun a programelor de practică, programe de cercetare care implică 
studenţi şi masteranzi; bază materială didactică şi de cercetare ştiinţifică 
modernă, având la bază un complex de simulatoare (format din 8 
simulatoare destinate procesului de învăţământ, cercetare şi instruire 
în domeniul fundamental al ştiinţelor inginereşti ); nave scoală ( NS 
„Mircea” şi NS „Albatros” destinate activităţilor de laborator, cercetare 
şi instruire practică); staţiune de pregătire marinăreasca unicat în 
domeniu (S.P.M. Palazu Mare); laboratoare, săli de curs dotate cu 
mijloace multimedia utilizate de cadrele didactice şi de studenţi; resurse 
de informare-documentare realizate prin contribuţia cadrelor didactice 
care asigură instrumentele de învăţare pentru marea majoritate a 
disciplinelor predate (platformă e-learning ce conţine cursuri, îndrumare 
de lucrări practice şi de proiectare, culegeri de probleme tipărite sau în 
format electronic, programe analitice şi fişele disciplinelor ); perioade 
de studiu în străinătate asigurate prin proiecte europene de educaţie 
si acorduri de colaborare bilaterale cu academiile navale similare ale 
statelor membre NATO.
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3. Resurse de cercetare ştiinţifică, atrase in proporţie de 51,5% din 
contracte la nivel european, având la bază instrumente şi standarde 
tot mai ridicate: strategia pe termen lung structurată pe patru direcţii 
strategice de acţiune care se ramifică în cele 17 direcţii prioritare de 
cercetare ştiinţifică pentru valorificarea resurselor (umane, materiale) 
existente/în dezvoltare şi atingerea excelenţei în domenii specifice; 
planuri de cercetare cu orizont mediu si planuri operaţionale anuale; 
instrumente de sprijinire, consultanţă, monitorizare în etapele de 
propunere, derulare şi finalizare a proiectelor şi granturilor; existenţa 
parteneriatelor cu alte universităţi, centre de cercetare, companii, firme 
etc. pentru abordarea de teme complexe şi pentru creşterea vizibilităţii 
pe plan naţional şi internaţional; publicarea anual în reviste cotate A (ISI), 
B şi B+, a rezultatelor obţinute de membrii academiei sau de cercetători 
din afara ei şi consemnarea acestora in baza de date proprie aferentă 
cercetării (DACERS). Editura Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” 
(acreditată CNCSIS) asigură publicarea lucrărilor cadrelor didactice din 
academie şi a specialiştilor din afară; organizarea anuală a evenimente 
ştiinţifice internaţionale şi naţionale; Departamentul de Formare 
Continuă şi Transfer Tehnologic în curs de acreditare va permite 
transferul tehnologic rapid al rezultatelor cercetării şi valorificarea 
spiritului antreprenorial al studenţilor academiei.

4. Baza materială suficientă şi modernă situată la nivelul exigenţelor 
europene in domeniu: spaţii şi dotări didactice complexe, constând dintr-
un număr de 48 clădiri, din care 20 destinate activităţilor de învăţare şi 
cercetare, ce cuprind 33 săli de curs şi amfiteatre cu o suprafaţă de 
3524 m2 şi o capacitate totală de 2063 locuri; 53 săli pentru seminarii, cu 
o capacitate de 2228 locuri; 51 laboratoare de specialitate si cercetare 
şi care dispun de infrastructură permanent îmbogăţită prin granturi, 
proiecte şi din fonduri proprii ale academiei şi 8 simulatoare integrate 
in cadrul unui complex aferent; divizion de nave şcoală alcătuit din NS 
„Mircea”, NS „Albatros”, două cutere, o şalupă de salvare şi remorcaj ; 
centru de pregătire marinărească şi sporturi nautice cu o suprafaţă de 
șase ha, dotat cu un număr de nouă ambarcaţiuni cu rame, patru yole 
turistice, 27 de ambarcaţiuni cu vele, 29 de ambarcaţiuni sportive, patru 
şalupe; bază sportivă alcătuită din patru săli de sport, un bazin olimpic, 
un stadion 15 terenuri de sport în aer liber; spaţii de cazare şi servire 
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a mesei destinate studenţilor, Academia dispunând de cinci cămine cu 
898 de locuri de cazare și două cantine cu o capacitate de 600 studenţi 
pe serie, acoperind integral cererea studenţilor. Intre 2007-2009, trei 
cămine au fost modernizate, iar unul va fi modernizat în 2010.

5. Resurse de documentare suficiente şi de bună calitate, spaţii de lectură şi 
studiu ce acoperă toate nevoile studenţilor: fondul de carte din biblioteca 
academiei cuprinde: peste 300.000 de volume, respectiv peste 90.000 
titluri, 227 volume sunt CD-ROM-uri, 628 de STAS-uri, şi o colecţie de 
periodice de 21 abonamente (10 româneşti şi 11 străine). Acest fond este 
permanent îmbogăţit atât prin includerea volumelor publicate de cadrele 
didactice, cât şi prin achiziţia de cărţi de referinţă pentru toate domeniile 
de studiu; abonamente în jurnale şi reviste de specialitate; accesul on-
line la baze de referinţă bibliografice, in prezent ANMB aflându-se în 
stadiul de realocare a fondurilor pentru accesul la bazele Springer şi 
SCOPUS. Biblioteca dispune de o sală de lectură specializată la sediul 
central (100 locuri) cu acces liber la raft, internet (20 posturi ), biblioteca 
virtuală şi 28 de săli anexă la facultăţi (688 locuri). Resursele Bibliotecii 
sunt catalogate electronic din 2004, utilizatorii având acces la colecţiile 
bibliotecii folosind atât cele șase cataloage tradiționale cât şi accesând 
catalogul online. În total numărul de locuri la care studenţii au acces 
este de 788, ceea ce înseamnă 42,09 % din totalul numărului de 1872 
studenţi la ciclurile de licenţă şi masterat.

6. Resurse manageriale orientate către asigurarea calităţii proceselor 
didactice şi de cercetare ştiinţifică: o structură modernă şi flexibilă, 
permiţând adaptarea rapidă la cerinţele pieţei forţei de muncă, 
armonizarea cu practicile şi standardele europene şi internaţionale 
(I.M.O., S.T.C.W pentru studenţii Facultăţii de Marină Civilă şi standardele 
NATO pentru studenţii Facultăţii de Marină Militară) şi asigurarea calităţii 
serviciilor educaţionale şi de cercetare; structuri înfiinţate pentru a 
monitoriza activităţile specifice şi de a sintetiza informaţiile legate de 
gestiunea procesului didactic, formare continuă, pregătirea pedagogică, 
cercetare, legătura cu mediul economic şi socio-cultural; un sistem 
de management statuat prin Carta universităţii şi derulat pe baza unui 
plan strategic (pe șase ani) şi prin planuri operaţionale anuale. Întregul 
sistemul din ANMB cuprinde mecanisme de monitorizare şi evaluare 
internă şi externă care funcţionează cu respectarea principiilor eticii 
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şi libertăţii academice, în condiţii de transparenţă, asigurate de fluxul 
decizional şi de instrumentele de diseminare a deciziilor şi activităţilor 
(site-ul academiei, Hotărârile Senatului şi Biroului de Senat transmise 
către întreaga comunitate din academie prin cele două reţele proprii etc.).

7. Sistemul de Management al Calităţii ce are la bază promovarea în 
instituţie a culturii calităţii şi asigurarea conformităţii cu standardele 
internaţionale şi auditarea externă a acestuia prin: implementarea, 
extinderea şi îmbunătăţirea continuă a unui Sistem de Management 
al Calităţii (SMC), ca o preocupare prioritară a conducerii ANMB, 
îndeosebi cu începere din anul 2003 când a fost implementat şi 
certificat SMC conform standardului ISO 9001/2000 şi recertificat în 
anul 2007; dezvoltarea activităţii de stabilire de repere calitative şi 
cantitative (benchmarking) pentru evaluarea şi monitorizarea calităţii 
prin comparaţie cu alte universităţi din ţară (Univ. Politehnica din 
Bucureşti, Academia Tehnică Militară din Bucureşti, Universitatea 
„Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea „Ovidius” din Constanţa) 
şi străinătate (L’Ecole Navale din Brest, Alesund University) de către 
Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, precum şi Comisiile de 
asigurare a calităţii pe programe de studii; compatibilizarea SMC cu 
standardul ISO 9001/2000 şi cu indicatorii de calitate ai ARACIS şi 
supunerea anuală a acestuia auditării externe de către Bureau Veritas 
Certification. În anul 2005 ANMB a fost auditată de European Maritime 
Safety Agency pe segmentul de formare a ofiţerilor de marină civilă iar 
rezultatele auditului nu au reliefat neconformităţi majore, fapt consemnat 
şi în raportul de audit. Au fost instruite un număr de 10 cadre didactice 
care încadrează Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, precum şi 
Comisiile de asigurare a calităţii pe programe de studii ca şi un număr de 
trei reprezentanţi ai managementului academiei în problematica legată 
de Standardul ISO 9001/2000 (Sisteme de Management al Calităţii) şi 
Standardul ISO 19011/2002 (Linii directoare pentru auditarea sistemelor 
de management al calităţii), de către Goofers Training Constanţa.

8. Comunicare şi flux decizional performant: un sistem rapid, eficient 
si sigur de comunicare, dublat in permanenţă pentru asigurarea 
transmiterii informaţiei necesare principalelor fluxuri decizionale 
(Senat/Birou de Senat, Consiliul/Biroul Consiliului Facultăţii – Catedre/
Birou catedre) constând în structuri specializate (Secţia învățământ şi 
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cercetare ştiinţifică) şi Centru de Tehnologii Informatice şi susţinut prin 
instrumente de diseminare a deciziilor (site-ul academiei, doua reţele 
proprii (INTRANET militar şi civil), buletine de informare - INFONAV). 
Structurile de management academic cuprind reprezentanţi aleşi ai 
cadrelor didactice şi ai studenţilor.

9. Servicii bune pentru studenţi sociale, culturale şi sportive astfel: prin cele 
cinci cămine, academia acoperă integral cererea de cazare; prin Centru 
de Informare Consiliere şi Orientare în Carieră (C.I.C.O.C.) se asigură 
consilierea vocaţională şi profesională a studenţilor şi masteranzilor, 
prezentarea oportunităţilor de care aceştia pot beneficia (burse 
Erasmus, stagii de practică etc.); acordă burse studenţilor academiei 
în conformitate cu reglementările în vigoare şi cu statutul de instituţie 
militară de învăţământ superior (studenţii Facultăţii de Marină Militară 
beneficiază în totalitate de burse care acoperă şcolarizarea şi toate 
serviciile sociale, iar studenţilor de la Facultatea de Marină Civilă li se 
asigură burse de studiu din venituri proprii, intr-un procent de 21,09% în 
ultimii trei ani care au acoperit integral cheltuielile de şcolarizare); asigură 
servitul mesei la preturi sociale; organizează activităţi de petrecere a 
timpului liber prin participări la expoziţii de carte, pictura, cercuri şi formaţii 
artistice, organizează şi participă la competiţii sportive la nivel naţional 
între instituţiile militare de învăţământ superior cu utilizarea facilităţilor 
care le oferă instituţia (patru săli de sport, un bazin olimpic, 1 stadion 15 
terenuri de sport în aer liber) şi internaţional. De exemplu bricul „Mircea” 
este invitat an de an să participe (Tall Ships Races 2005, Tall Ships 
Races 2007 Mediterana, Tall Ships Atlantic Challange 2009 – ocazie 
cu care nava a ocupat locul trei în cursa Hamilton (Insulele Bermude) – 
Charleston (SUA) şi locul doi în cursa Charleston (SUA) –Boston(SUA) 
iar lotul sportiv al ANMB participă anual la competiţia internaţională între 
academiile navale organizată de Academia Navală a Turciei de la Tuzla.

Din cele trei fişe ale vizitei (una la nivel instituţional şi două la 
programele de studii) coroborate cu rapoartele aferente întocmite a rezultat că 
toate cerinţele normative obligatorii sunt îndeplinite atât pentru instituţie, cât şi 
pentru fiecare program evaluat, conform Fişei Vizitei, partea a), „Verificarea 
Îndeplinirii Cerinţelor Normative Obligatorii”. Totodată, s-a constatat că 
indicatorii de performanţă sunt îndepliniţi, majoritatea la nivelul ref. 2 uneori şi 
ref. 3, conform Fişei Vizitei, partea b), „Standarde şi Indicatori de Performanţă”.



Raport privind evaluarea externă a calității academice
Academia Navală „MIRCEA CEL BĂTRÂN” din Constanța

57

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS
nr. 22 / 2010

Din evaluarea instituţională şi din evaluările pe programe, a rezultat 
că sunt îndepliniţi toţi indicatorii cantitativi şi calitativi aferenţi infrastructurii 
academice, ceea ce demonstrează că academia poate să asigure derularea 
în condiţii normale a procesului de predare-învăţare. Facem precizarea 
că declaraţiile din rapoartele de autoevaluare cu privire la infrastructura 
academică au fost confruntate cu datele din Compartimentul financiar-
contabil, probate cu documente justificative corespunzătoare.

Experţii evaluatori implicaţi în procesul de evaluare pe parcursul vizitei 
au susţinut în rapoartele lor individuale cu argumente enumerate în fişa vizitei 
că Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța asigură derularea 
tuturor activităţilor de educaţie şi cercetare prin apelarea la cele mai bune 
practici rezultate din propria experienţă sau obţinute pe baza schimburilor de 
experienţă cu Universităţi şi Academii navale similare din lume.

În acelaşi timp, echipa de evaluatori externi a apreciat modul în care 
reprezentanţii academiei au răspuns cu promptitudine tuturor solicitărilor de 
informaţii suplimentare. Apreciem de asemenea, impactul pozitiv pe care 
experţii independenţi l-au avut la evaluarea internă a calităţii, reprezentaţi 
de angajatorii absolvenţilor Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din 
Constanța, precum şi contactele constante pe care Academia le menţine cu 
absolvenţii, în scopul identificării celor mai potrivite mijloace de a îmbunătăţi 
calitatea programelor de studii, în special în ceea ce priveşte creşterea 
eficienţei activităţilor practice.

Compararea permanentă a programelor de învăţământ şi a performanţelor 
ştiinţifice cu cele ale academiilor cu profil similar din Europa şi nu numai, 
în cadrul unor parteneriate devenite obişnuite, supunerea anuală auditării 
externe a Sistemului de Management al Calităţii de către Bureau Veritas 
Certification, precum şi auditarea periodică de către European Maritime 
Safety Agency pe segmentul de formare a ofiţerilor de Marină Civilă, 
constituie o garanţie suplimentară a reuşitei preocupărilor pentru asigurarea 
competitivităţii la nivel internaţional a calităţii absolvenţilor Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân” din Constanța, a cercetării ştiinţifice şi a implementării 
acesteia în practica industrială, militară şi economică.
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IV.   RECOMANDĂRI

La nivel instituţional, se fac următoarele recomandări pentru 
îmbunătăţirea continuă a calităţii tuturor activităţilor desfăşurate:

• Continuarea dezvoltării reţelei de parteneriate internaţionale la nivelul 
programelor de studii, care să prevadă acordarea unor diplome comune 
şi derularea de programe de studii în co-tutelă, creşterea numărului de 
mobilităţi ale cadrelor didactice şi studenţilor;

• Ocuparea posturilor vacante din statele de funcţiuni ale Academiei 
Navale prin scoaterea la concurs a acestora;

• Îmbunătăţirea activităţii de parteneriat cu firmele de shipping şi crewing 
pentru facilitarea accesului studenţilor la voiaje internaţionale în vederea 
dezvoltării aptitudinilor practice ale acestora;

• Pentru eficientizarea activităţii Departamentului IFR, indicăm evidenţierea 
unui capitol distinct în bugetul academiei care să permită dezvoltarea şi 
susţinerea financiară a programelor de studiu care înregistrează fluctuaţii, 
precum şi investiţii specifice acestor programe de studii;

• Îmbunătăţirea condiţiilor de cazare a studenţilor prin realizarea de 
investiţii în infrastructura specifică;

• Includerea în strategia academiei ca obiectiv major, acela de înfiinţare a 
unei şcoli doctorale şi urmărirea acestui obiectiv în vederea îndeplinirii;

• Acordarea unei atenţii mai mari studenţilor de la specializarea „Inginerie şi 
Management Naval şi Portuar” pentru a nu se crea în rândul acestora un 
sentiment de izolare în raport cu celelalte specializări;

• Îmbunătăţirea activităţii de comunicare între cadrele didactice şi 
studenţi şi dezvoltarea printre aceştia a sentimentului că sunt parteneri 
în procesul educaţional.

• Îmbunătăţirea activităţii îndrumătorilor de grupe şi de an în procesul de 
consiliere a studenţilor;
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• Diversificarea accesului membrilor comunităţii academice la un număr 
mai mare de baze de date internaţionale cu specific în domeniu;

• Creşterea numărului de lucrări publicate în reviste ISI ori la conferinţe 
cu proceedings-uri ISI;

• Urmărirea şi evidenţierea citărilor în reviste ISI a lucrărilor publicate de 
membrii comunităţii academice;

• Implicarea cadrelor didactice în modernizarea tehnicilor de predare şi a 
sistemului de evaluare pe parcursul semestrului, cât şi la evaluarea finală;

• Evaluarea continuă a activităţii cadrelor didactice, atât de către 
managementul universitar, cât şi de către studenţi şi partenerii economici. 
Se va asigura astfel o corelaţie permanentă între cerinţele angajatorilor, 
legislaţia în vigoare şi calitatea actului didactic;

• Diversificarea disciplinelor facultative astfel încât să se poată include, 
suplimentar şi item-urile specifice brevetării personalului navigant;

• Întrucât nu există locuri bugetate la Marina Civilă iar costurile necesare 
pregătirii academice sunt ridicate (şcolarizare, obţinere brevet etc.), 
academia va trebui să depună eforturi pentru a obţine burse de şcolarizare 
de la mediul economic şi locuri bugetate de la MECI;

• Implicarea personalului tânăr de la catedre şi a masteranzilor în 
activitatea de cercetare, ceea ce le va permite şi abordarea unor teme 
cu aplicativitate practică în cadrul tezelor de doctorat;

• Continuarea dezvoltării bazei materiale (upgrade de softuri şi echipamente), 
astfel încât standardul actual de calitate să poată fi menţinut;

• Găsirea unor soluţii privind suportul financiar pentru studenţi, mai ales 
în ceea ce priveşte asigurarea şi facilitarea stagiului de 12 luni la bordul 
unei nave, stagiu absolut necesar obţinerii brevetului;

• Îmbunătăţirea vieţii sociale pentru studenţii care sunt cazaţi in căminele 
academiei (mai multe activităţi culturale, sportive etc.);

Notă. Recomandările, in extenso, ale studenţilor evaluatori se 
află în raportul acestora, care este prezentat în Anexa A.4 (Raportul de 
evaluare instituţională al studenţilor evaluatori la Academia Navală „Mircea 
cel Bătrân” din Constanţa), iar recomandările expertului străin se găsesc în 
cuprinsul raportului său (Raportul expertului străin) din Anexa A.5.
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V.   CALIFICATIV

În urma vizitei de evaluare din 04-06 noiembrie 2009, pe baza 
propunerii Comisiei de evaluare instituţională externă a Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân“ din Constanța, a documentelor de autoevaluare 
ale instituţiei şi a constatărilor din timpul vizitei, Consiliul ARACIS 
concluzionează că Academia Navală „Mircea cel Bătrân“ din Constanța 
este o instituţie de învăţământ superior de prestigiu care asigură în 
mod corespunzător condiţiile de calitate şi standardele şi, în acest temei, 
creează condiţii şi pentru asigurarea viitoare a calităţii.

Având în vedere totalitatea documentelor şi informaţiilor avute 
la dispoziţie, Consiliul ARACIS acordă Academiei Navale „Mircea cel 
Bătrân“ din Constanța calificativul Grad de încredere ridicat.
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În cadrul proiectului „Asigurarea calităţii în învăţământul 
superior din România în context european. Dezvoltarea managementului 
calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional” au fost publicate 
următoarele lucrări: 

Nr. 1/2009 - Indicatori primari şi secundari pentru evaluarea calităţii 

Nr. 2/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.
Universitatea „Politehnica” din Timişoara 

Nr. 3/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.
Universitatea din Piteşti 

Nr. 4/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.
Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti 

Nr. 5/2009 - Primary and secondary indicators for quality evaluation 

Nr. 6/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

Nr. 7/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.
Universitatea din Bucureşti 

Nr. 8/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.
Universitatea din Craiova 

Nr. 9/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.
Universitatea „Valahia” din Târgovişte 

Nr. 10/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.
Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca 

Nr. 11/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.
Universitatea „Bioterra“ din Bucureşti 

Nr. 12/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti 

Nr. 13/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova 

Nr. 14/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti
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Nr. 15/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi 

Nr. 16/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea Ecologică din Bucureşti 

Nr. 17/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea de Nord din Baia Mare

Nr. 18/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea „Artifex” din București

Nr. 19/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea „Danubius” din Galați

Nr. 20/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iași

Nr. 21/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea Maritimă din Constanța

Nr. 22/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța
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