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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 Naţionale de Informaţii 
„Mihai Viteazul” din București 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. 

Activitatea de evaluare externă s-a desfăşurat în conformitate cu 
„Metodologia privind asigurarea calităţii, autorizarea de funcţionare 
provizorie şi acreditarea programelor de studii şi a instituţiilor de învăţământ 
superior”, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de 
performanţă, elaborate de Consiliul ARACIS şi adoptate prin Hotărâre de 
Guvern. 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 Naţionale de Informaţii „Mihai 
Viteazul” din București, Raportului de autoevaluare instituţională întocmit 
de studenţi, Rapoartelor de autoevaluare ale celor 3 specializări selectate 
pentru evaluarea calităţii, Rapoartelor experţilor evaluatori din cadrul 
Comisiei de evaluare externă (numită de Departamentul de acreditare al 
ARACIS), întocmite în timpul vizitei de evaluare la Academia Naţională de 
Informaţii „Mihai Viteazul” din București din perioada 26-28 mai 2010, în 
care se includ: Raportul expertului Comisiei consultative, Raportul expertului 
Comisiei instituţionale, Raportul expertului militar, Raportul expertului 
străin, prof. univ. dr. Terez KLEISZ, de la Universitatea din Pecs, Ungaria, 
Rapoartele celor 3 experţi de programe, la care se adaugă Raportul celor 
doi studenţi evaluatori şi Raportul de evaluare instituţională externă a 
calităţii educaţiei la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din 
București, elaborat de directorul de misiune şi coordonatorul de misiune. De 
asemenea, la baza elaborării prezentei broşuri se află, în ultimă instanţă, 
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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 Naţională de Informaţii 
„Mihai Viteazul” din București.

Scopul evaluării externe instituţionale a Academiei Naţionale de 
Informaţii „Mihai Viteazul” din București (ANI) a fost acela de a identifica 
şi certifica gradul în care instituţia răspunde interesului public, precum şi 
măsurile pe care le asigură pentru creşterea calităţii în procesul academic şi 
în exercitarea dreptului legal de acordare a diplomelor şi calificărilor.

Vizita pentru evaluarea externă instituţională a Academiei Naţionale de 
Informaţii „Mihai Viteazul” din București s-a efectuat în perioada 26 - 28 mai 
2010 în vederea certificării (reacreditării) acesteia ca instituţie de învăţământ 
superior şi cercetare, integrată în spaţiul european al învăţământului superior 
şi cercetării ştiinţifice.

Din totalul programelor de studii de licenţă derulate la ANI, au fost 
selectate de comun acord cu universitatea, pentru evaluarea calităţii, 
următoarele programe: Psihologie-informaţii şi Comunicare şi relaţii publice-
informaţii (programe de studii de licență), respectiv Managementul activităţii 
de informaţii pentru securitate naţională (program de masterat), ceea ce 
reprezintă mai mult de 20% din totalul programelor de studii ale universităţii.

Comisia de evaluare instituţională externă a avut următoarea 
componenţă
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Scopul evaluării externe instituţionale a Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai 
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informaţii şi Comunicare şi relaţii publice-informaţii (programe de studii de licență) , 

respectiv Managementul activităţii de informaţii pentru securitate naţională (program de 

masterat), ceea ce reprezintă mai mult de 20% din totalul programelor de studii ale 

universităţii. 

Comisia de evaluare instituţională externă a avut următoarea componenţă: 

Nr. crt. Funcț ia evaluatorului Numele ș i prenumele/ Universitatea 

1 Director misiune Prof. univ. dr. Adrian LUNGU  
– Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi 

2 Coordonator misiune Prof. univ. dr. ing. Romeo SUSAN – RESIGA 
– Universitatea “Politehnica” din Timişoara 

3 Secretar ştiinţific Şef lucr. dr. ing. Marius LUCULESCU  
–  Universitatea Transilvania din Braşov 

4 Student evaluator 1 Virgil SMARANDOIU 
– Universitatea Babeș – Bolyai din Cluj - Napoca 

5 Student evaluator 2 Bogdan CIOBANU  
– Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iaşi 

6 Expert străin Prof. univ. dr. Terez KLEISZ 
– Universitatea din Pecs  

7 Expert Comisie consultativă Prof. univ. dr. Dana Mihaela GHEORGHE   
– Universitatea Transilvania din Brașov 

8 Expert comisie instituţională Prof. univ. dr. Emil SCARLAT  
– ASE din Bucureşti 

9 Expert militar Prof. univ. dr. Florentin MORARU  
– ATM din Bucureşti 

10 Expert program – Comunicare şi 
relaţii publice - informaţii 

Conf. univ. dr. Virgil Ionuţ COSTEA   
– Universitatea Babeș – Bolyai din Cluj - Napoca 

11 Expert program – Psihologie - 
informaţii 

Prof. univ. dr. Marcela Rodica LUCA  
– Universitatea Transilvania din Braşov 

12 

Expert program – Ştiinţe militare şi 
informaţii  - Managementul 
activităţii de informaţii  pentru 
securitate naţională (masterat) 

Prof. univ. dr. Nicolae NĂBÂRJOIU  
– Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor 
Secrete de Stat - ORNISS și Universitatea 
Româno-Americană din București  
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Constatările, concluziile şi recomandările efectuate de către echipa 
de evaluare instituţională, în urma analizei documentelor de evaluare şi a 
vizitei la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din București se 
regăsesc în capitolele următoare.

Această broşură conţine 5 anexe, în care sunt prezentate copiile 
xeroxate ale următoarelor documente: Raportul Consiliului ARACIS 
(Sinteză) (Anexa A.1), Raportul Departamentului de Asigurare a Calităţii 
al ARACIS (Anexa A.2), Scrisoarea de răspuns a Academiei Naţionale de 
Informaţii „Mihai Viteazul” din București către ARACIS (Anexa A.3), Raportul 
de evaluare instituţională al studenţilor evaluatori la Academia Naţională de 
Informaţii „Mihai Viteazul” din București (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 Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din București din perioada 
26-28 mai 2010.
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II. eVAluAreA eXterNă A cAlItăţII 
AcAdeMIce lA AcAdeMIA NAţIoNAlă de 

INforMAţII „MIhAI VIteAzul” dIN BucureŞtI 
II.1. Prezentarea generală a instituţiei

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din București este o 
instituție de învățământ superior tânără, fiind fondată prin H.G. nr.137/1991, 
prin care a fost înfiinţată Facultatea de Psihosociologie, instituţie militară 
de învăţământ superior, care a funcţionat pe lângă Academia de Poliţie 
„Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti. Actul de înfiinţare este considerat 
a fi H.G. nr. 427 din 04.08.1992, când s-a hotărât înfiinţarea Institutului 
Superior de Informaţii, ca instituţie militară de învăţământ superior de 
lungă durată, entitate instituţională de sine stătătoare, în subordinea 
Serviciului Român de Informaţii. Cu această ocazie, Institutul Superior de 
Informaţii preia Facultatea de Psihosociologie, care a funcţionat în cadrul 
Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti. Prin H.G. nr. 
206/1995, Institutul Superior de Informaţii devine Institutul Naţional de 
Informaţii, cu două facultăţi: Facultatea de Psihosociologie şi Facultatea de 
Ştiinţe ale Comunicării. În anul 2000, prin H.G. nr. 952, este reorganizat 
Institutul Naţional de Informaţii, acesta devenind Academia Naţională de 
Informaţii, cu două facultăţi: Facultatea de Psihosociologie (specializarea 
Psihosociologie-informaţii) şi Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării 
(specializarea Comunicare socială-informaţii). 

În anul 2009, conform H.G. nr. 353, denumirea Academiei Naţionale de 
Informaţii se schimbă în Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, 
în cadrul căreia funcţionează:

a) Facultatea de Informaţii, cu specializările Psihologie-informaţii şi 
Comunicare şi relaţii publice-informaţii;

b) Secţia Studii Universitare de Masterat;
c) Secţia Studii Postuniversitare şi Studii Universitare de Doctorat;
d) Centrul de Cercetări Ştiinţifice;
e) Biblioteca Centrală;
f) Editura Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”;
g) Centrele de perfecţionare a resurselor umane.
Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” organizează, în 
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conformitate cu H.G. nr. 82 din 19.01.2006, studii universitare de licenţă, 
studii universitare de masterat, studii universitare de doctorat şi cursuri 
postuniversitare de perfecţionare pentru cadrele de informaţii în activitate 
şi în rezervă din Serviciul Român de Informaţii şi alte autorităţi publice cu 
atribuţii în domeniul securităţii naţionale, astfel:

• studii universitare de licenţă în domeniul fundamental ştiinţe militare 
şi informaţii cu specializările acreditate, Psihologie-informaţii şi 
Comunicare şi relaţii publice-informaţii (H.G. nr.749/2009);

• studii universitare de masterat în domeniul fundamental ştiinţe 
militare şi informaţii (Ordinul MECI nr. 4666/2009);

• studii universitare de doctorat în domeniul fundamental ştiinţe 
militare şi informaţii (Ordinul MEC nr. 667 din 28.03.2007).

De asemenea, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” 
organizează, cu taxă de şcolarizare, studii universitare de masterat şi 
studii postuniversitare pentru angajaţii autorităţilor şi instituţiilor publice, 
ai organizaţiilor nonguvernamentale şi ai altor persoane juridice de drept 
public sau privat române, precum şi pentru persoanele fizice cu cetăţenie 
română şi cu domiciliul stabil în România.

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti
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Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti este 
o instituţie academică de învăţământ şi cercetare, care promovează 
performanţa în procesul educativ şi care deserveşte un spectru larg de 
beneficiari din domenii specifice informațiilor. Academia dispune de o 
Cartă universitară care respectă legislația și reglementările în vigoare. 
Carta ANI Bucureşti este documentul care stabileşte misiunea, principiile 
şi cadrul general de funcţionare. Periodic, ANI Bucureşti îşi propune să 
îmbunătăţească regulamentele de funcţionare şi procedurile de aplicare 
şi implementare a Cartei. Membrii comunităţii universitare sunt obligaţi să 
respecte Carta şi regulamentele specifice. Carta universitară a ANI a fost 
aprobată de Senatul ANI în 2009 şi cuprinde drepturi, obligaţii, precum şi 
norme ce reglementează viaţa comunităţii universitare. Conţinutul acesteia 
se află în concordanţă cu prevederile legale instituite la nivel european în 
domeniul educaţiei şi învăţământului superior. 

Carta universitară a Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” 
respectă transformările importante din sistemul naţional de învăţământ 
superior după Declaraţia de la Bologna, când România a devenit membră 
a „Procesului Bologna”, proces care urmăreşte să configureze, până în 
2010, Spaţiul European al Învăţământului Superior prin noi realizări şi 
transformări. În plus, există un Regulament de ordine interioară al Academiei 
Naţionale de Informaţii al cărui conţinut corespunde reglementărilor legale 
în vigoare. Activitatea studenţilor este reglementată prin: Regulamentul 
pentru activitatea profesională a studenţilor ciclului I (studii universitare de 
licenţă) din Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”; Regulamentul 
profesional al studenţilor programului universitar de masterat „Managementul 
activităţii de informaţii pentru securitate naţională” în Academia Naţională de 
Informaţii „Mihai Viteazul” şi Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 
studiilor universitare de doctorat în Academia Naţională de Informaţii „Mihai 
Viteazul” în domeniul ştiinţe militare şi informaţii.

Facultatea de Informaţii are drept conducere colectivă Consiliul 
profesoral, prezidat de decan. Facultatea este structurată în două catedre, 
două departamente și un compartiment. Informaţiile privind structura şi 
personalul facultăţii sunt conținute în Statul de funcții al ANI, care este un 
document clasificat.

Managementul academic este structurat în conformitate cu legislaţia în 
vigoare (Legea nr. 84/1995 şi Legea nr. 128/1997) şi cu prevederile Cartei 
Universităţii, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al ANI Bucureşti 
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şi ale Regulamentului de ordine interioară. Ultimele alegeri academice s-au 
derulat în 2008, respectându-se Regulamentul de organizare şi desfăşurare 
al alegerilor din ANI pe baza cărora s-au stabilit Organigrama instituţiei şi 
componenţa Senatului, a Biroului de Senat şi a altor structuri manageriale 
la nivel de universitate, facultate sau catedre, respectându-se Ordinul 
Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 2538/01.11.2007. În cadrul 
ANI Bucureşti, conform Cartei, activitatea managerială se desfăşoară la 
următoarele niveluri decizionale: Senatul universităţii, Biroul Senatului, 
Consiliul facultăţii şi Biroul catedrei. Conform Cartei, ANI Bucureşti este 
condusă de Senatul universităţii, prezidat de rector. Senatul Universităţii 
funcţionează conform Regulamentului de funcţionare a Senatului şi a 
Biroului de Senat al ANI Bucureşti. Rectorul nu este confirmat de MedC prin 
efectul articolului 135, litera e din Legea 128/1997.

Rectorul este asistat de doi prorectori (unul ales, celălalt numit interimar). 
Rectorul, prorectorul ales, decanul, secretarul ştiinţific şi şefii de catedră 
îndeplinesc condiţiile legale, sunt titularizaţi în învăţământul superior potrivit 
legii şi au norma de bază în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai 
Viteazul”. Conform organigramei aprobate de Senat, activitatea universităţii 
este coordonată de comisii de specialitate.

II.2. capacitatea instituţională a Academiei Naţionale 
de Informaţii „Mihai Viteazul” din București

II.2.1. Misiunea, obiectivele şi integritatea academică

ANI Bucureşti funcţionează în baza HG nr.568/16.08.1995 privind 
organizarea studiilor universitare şi conform HG nr. 88/2005 privind 
organizarea studiilor de licenţă. ANI Bucureşti funcţionează în baza 
autonomiei universitare, potrivit Cartei proprii, în acord cu legislaţia 
actuală, prevederile Constituţiei României, Legea Educației Naţionale, 
Legea privind Statutul personalului didactic şi cu celelalte acte normative 
care reglementează sistemul şi procesul de învăţământ în România. Carta 
universitară a Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” cuprinde 
drepturi, obligaţii, precum şi norme ce reglementează viaţa comunităţii 
universitare şi se află în concordanţă, prin conţinutul său, cu prevederile 
legale instituite la nivel european, respectiv:

• Declaraţia de la Bologna – 19 iunie 1999;
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• Documente adoptate la întâlnirea universităţilor europene de la 
Salamanca – aprilie 2001;

• Reuniunea de la Praga a miniştrilor educaţiei din ţările europene – 
19 mai 2001;

• Comunicatul Conferinţei miniştrilor responsabili pentru învăţământul 
superior, de la Berlin – 19 septembrie 2003;

• Convenţia Asociaţiei Europene a Universităţilor asupra instituţiilor 
de învăţământ superior, de la Graz – 29-31 mai 2003;

• Summitul European al Miniştrilor Învăţământului Superior, de la 
Berlin – 18-19 septembrie 2003;

• Comunicatul miniştrilor educaţiei, de la Bergen – 19-20 mai 2005;
• Reuniunea miniştrilor responsabili pentru învăţământul superior din 

ţările care participă la Procesul Bologna, de la Londra – 18 mai 
2007;

• Reuniunea miniştrilor responsabili pentru învăţământul superior din 
ţările care participă la Procesul Bologna, de la Leuven, Belgia – 28-
29 aprilie 2009;

• Conferinţa ministerială aniversară, găzduită de Ungaria şi Austria 
– 11-12 martie 2010;

• Strategia de Dezvoltare a Ariei Europene de Cercetare Ştiinţifică 
Lisabona.

Carta Universitară a ANI Bucureşti este cunoscută de membrii 
comunităţii universitare şi este accesibilă celor interesați. Carta ANI 
precizează structurile academice, competenţele decizionale, modul de 
alegere a organismelor de conducere la nivelul instituției, principiile şi 
normele specifice după care membrii comunităţii universitare îşi desfăşoară 
activitatea în spaţiul universitar propriu, precum şi reglementările privind 
activitatea personalului didactic auxiliar şi tehnic-administrativ.
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În acord cu prevederile Cartei proprii, Academia Națională de Informații 
Bucureşti are ca misiune formarea profesională de nivel universitar, precum 
și producția de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică. Academia Naţională de 
Informaţii „Mihai Viteazul” are, în raport cu statutul şi competenţele sale, 
următoarele misiuni principale:

• Formarea, specializarea şi perfecţionarea cadrelor militare de 
informații, în activitate şi în rezervă, pentru nevoile Serviciului 
Român de Informaţii şi pentru alte autorităţi publice cu atribuţii în 
domeniul securităţii naţionale;

• Perfecţionarea şi specializarea, prin studii universitare de masterat 
şi prin studii postuniversitare, în domeniul şi specializările acreditate, 
la cererea Serviciului Român de Informaţii, a altor ministere, 
autorităţi naţionale sau pentru pregătirea societăţii civile în vederea 
apărării securităţii şi siguranţei naţionale;

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti
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• Pregătirea prin studii universitare de doctorat în domeniul ştiinţe 
militare şi informaţii pentru care este acreditată;

• Asigurarea unei temeinice pregătiri de informaţii, formarea 
capacităţilor şi competenţelor profesionale necesare absolvenţilor 
pentru realizarea activităţilor specifice primei funcţii ocupate 
după absolvire şi pentru îndeplinirea     atribuţiilor unor funcţii de 
conducere şi expertiză în domeniul informaţiilor de securitate;

• Realizarea cercetării ştiinţifice, potrivit solicitărilor Serviciului 
Român de Informaţii, ale altor structuri din domeniul apărării, al 
ordinii publice, al siguranţei naţionale, precum şi ale unor instituţii 
publice şi agenţi economici;

• Asigurarea unui nivel calitativ ridicat al învăţământului, afirmarea 
constantă în învăţământul universitar românesc, ca forum ştiinţific, 
prin contribuţia la păstrarea crezului în identitatea naţională şi 
la realizarea idealului educaţional, întemeiat pe tradiţiile culturii 
europene, pe valorile democraţiei euroatlantice şi pe aspiraţiile 
societăţii democratice moderne româneşti.

În concluzie, misiunea asumată este una de învăţământ, cu 
preponderență, şi de cercetare ştiinţifică. Conform acesteia, ANI are 
următoarele obiective:

• Promovează excelenţa în domeniul învăţământului şi cercetării 
prin formare academică iniţială şi postuniversitară, prin educaţie 
pe toată durata vieţii şi integrare în circuitul de valori universale în 
acord cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere;

• Asigură formarea academică a specialiştilor de înaltă calificare în 
domeniile acreditate, prin promovarea studiilor de licenţă, masterat 
și doctorat;

• Militează pentru îmbunătăţirea continuă a conţinutului procesului 
de învăţământ prin adaptarea permanentă a ofertei de specializări, 
prin revizuirea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice, în 
concordanţă cu standardele şi perspectivele naţionale în domeniile 
vizate.

Universitatea îşi perfecţionează continuu mediul educaţional. Studenţii 
sunt stimulaţi să asimileze un ansamblu de cunoştinţe, capacităţi şi 
competenţe profesionale şi civice care să le permită să activeze competent 
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şi responsabil în statul de drept, liber şi democrat, aplicând Sistemul 
European de Credite Transferabile (ECTS). 

Sistemul de credite transferabile ECTS este implementat de ANI, însă 
numărul de credite atribuite unor discipline nu reflectă volumul de muncă 
depus de student în vederea dobândirii competențelor și parcurgerii fiecărui 
curs în parte. În urma discuțiilor avute atât cu reprezentanți ai conducerii 
universității, cât și cu reprezentanți ai studenților, s-au primit asigurări cu 
privire la recalcularea punctelor ECTS în perioada imediat următoare vizitei. 

Un element ce a atras atenția tuturor membrilor din echipa de evaluare 
externă a fost reprezentat de condițiile de promovare a unui an de studiu. 
Astfel, cursanții sunt nevoiți să obțină notă de trecere la fiecare disciplină 
prevăzută în contractul de şcolarizare. Nu este posibilă promovarea în anul 
următor de studii în condițiile în care una sau mai multe discipline nu sunt 
promovate nici după sesiunile de reexaminări - indiferent de ponderea 
creditelor ECTS alocate respectivelor discipline. În cazul în care la finalul 
unui an de studii un student rămâne cu o disciplină nepromovată, acesta 
este exmatriculat, având însă posibilitatea de reînmatriculare în următorul 
an. Din punctul de vedere al echipei de evaluare instituțională, această 
situație trebuie reglementată pentru a oferi studenților posibilitatea de a 
urma un traseu mai flexibil în parcurgerea curriculei. 

Standardele profesionale care stau la baza curriculei universitare sunt 
adaptate valorilor naţionale şi celor europene în domeniu, reflectând atât 
nivelul actual al comunităţii universitare, cât şi tendinţele de dezvoltare 
ale acesteia. Standardele impun dobândirea de către studenţi a unor 
competenţe de calitate specifice ariei de învăţământ, dar şi abilităţi specifice 
profesiei alese. Prin politicile de recrutare, promovare şi perfecţionare a 
cadrelor didactice proprii, universitatea oferă resursele umane necesare 
formării profesionale universitare şi post-universitare, precum şi modele 
de conduită profesională şi civică. Acţiunile vizând îndeplinirea misiunii şi 
a obiectivelor asumate se derulează în conformitate cu Planul Strategic al 
Universităţii pentru perioada următoare. Elaborarea acestuia a ţinut seama 
de prognozele privind evoluţia contextului socio-economic naţional, de 
specificul ofertei educaţionale a instituţiei, de resursele umane şi de baza 
materială existentă.

Strategia educaţională a Academiei concentrează următoarele 
obiective:

a) Pregătirea în activitatea informativă a studenţilor şi a cadrelor de 
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informaţii, selecţionaţi pentru prima funcţie şi pentru funcţii de conducere 
a structurilor de informaţii la diferite niveluri ierarhice;
b) Pregătirea personalului pentru funcţii de conducere şi expertiză de 
nivel înalt, în domeniul managementului informaţiilor şi resurselor de 
informaţii pentru securitatea naţională;
c) Perfecţionarea pregătirii şi specializarea personalului în domenii 
conexe, de interes pentru Serviciul Român de Informaţii şi pentru alte 
structuri ale sistemului de securitate naţională;
d) Desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică în domenii de interes 
ale securităţii naţionale;
e) Instruirea şi perfecţionarea pregătirii personalului pentru desfăşurarea 
unor activităţi în structuri de informaţii internaţionale, prin însuşirea 
procedurilor şi standardelor ONU, NATO şi UE, inclusiv dezvoltarea 
competenţelor lingvistice, potrivit necesităţilor impuse de situaţii şi 
nevoi operative;
f) Organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de licenţă, masterat 
şi doctorat în domeniile şi specializările acreditate;
g) Pregătirea politico-informativă a personalului selecţionat din 
cadrul Serviciului Român de Informaţii şi din alte structuri sau 
agenţii guvernamentale şi nonguvernamentale pentru îndeplinirea 
responsabilităţilor specifice funcţiilor de conducere/ management şi de 
expertiză, în domeniul informaţiilor de securitate;
h) Dezvoltarea teoriei şi artei informaţiilor, compatibile cu cele din 
structuri de informaţii moderne, prin elaborarea unor lucrări de referinţă, 
necesare structurilor de informaţii şi securitate, în procesul de pregătire 
a conducerii şi de instruire a resurselor de securitate;
i) Elaborarea de studii de securitate pentru Serviciul Român de 
Informaţii şi pentru celelalte structuri ale statului, cu atribuţii în domeniul 
securităţii naţionale;
j) Oferirea de consultanţă, sprijin documentar, expertiză şi instruire 
în domeniul informaţiilor de securitate, pentru structurile centrale 
ale Serviciului Român de Informaţii, instituţii guvernamentale şi/sau 
nonguvernamentale;
k) Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituţii de învăţământ superior 
şi cercetare ştiinţifică din ţară şi din străinătate, în scopul creşterii 
eficienţei activităţii şi prestigiului Academiei, în spiritul declaraţiilor de la 
Bologna (1999) şi Berlin (2003);
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l) Proiectarea şi realizarea logisticii didactice pentru nevoile proprii, 
precum şi pentru alţi beneficiari.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 4492/2005 privind 
promovarea eticii profesionale în universităţi, în cadrul Academiei Naţionale 
de Informaţii „Mihai Viteazul” s-a constituit Comisia de etică universitară, 
structură ce îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Statutul aprobat 
de către Senatul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” şi are 
ca principal obiect de activitate analizarea şi propunerea de soluţii doar 
în acele situaţii care nu sunt rezolvate, conform competenţelor ce le revin 
direct altor instanţe ale Academiei.

ANI Bucureşti dispune de un Cod de etică universitară în care sunt 
stabilite principiile generale care să conducă la apărarea valorilor libertăţii 
academice, autonomiei universitare şi integrităţii etice. Aplicarea Codului 
de etică universitară şi analiza încălcării principiilor şi valorilor apărate de 
acesta sunt monitorizate de Comisia de Etică a ANI Bucureşti, alcătuită din 
toate categoriile de membri ai comunităţii ANI. 

Implementarea Codului de etică în ANI Bucureşti reprezintă un 
contract moral încheiat între membrii comunităţii universitare şi însumează 
idealurile, principiile şi normele morale pe care aceştia consimt să le 
respecte. Principiile conţinute în codul de etică urmăresc protejarea valorilor 
morale fundamentale: libertatea academică, dreptatea şi echitatea, meritul, 
onestitatea şi corectitudinea intelectuală, transparenţa, respectul, toleranţa 
şi politeţea. Codul de etică nu exclude şi nu înlocuieşte drepturile şi obligaţiile 
legale ce revin membrilor Academiei. Administrarea şi aplicarea codului de 
etică este atributul Consiliului de etică ce analizează şi rezolvă situaţiile 
delicate care pot apărea în relaţiile dintre membrii comunităţii universitare. 
ANI Bucureşti dispune de practici şi mecanisme pentru aplicarea codului. 

Prin aderarea la acest cod, comunitatea din ANI Bucureşti – corpul 
profesoral, studenţii, personalul administrativ – participă la aplicarea lui în 
toate domeniile (conducere, activităţi didactice, cercetare ştiinţifică etc.) şi 
ia măsuri eficiente pentru a descuraja, a preveni, a semnala şi a corecta 
eventualele comportamente lipsite de etică. Prin adoptarea acestui cod, 
comunitatea din ANI Bucureşti urmăreşte păstrarea şi consolidarea imaginii 
universitare moderne cu o bună reputaţie în mediul educaţional şi de 
integritate academică.

În ANI Bucureşti, auditul academic vizează două componente: 
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calitatea procesului de învăţământ şi cercetare şi activitatea administrativă. 
Rezultatele auditului administrativ se concretizează într-un Raport anual, 
care este dezbătut în Senat şi făcut public şi într-o raportare semestrială 
către Rectorul ANI Bucureşti. 

II.2.2. conducerea şi administraţia instituţiei

În cadrul ANI Bucureşti, conform Cartei, activitatea managerială se 
desfăşoară la următoarele niveluri decizionale: Senatul universităţii, Biroul 
Senatului, Consiliul de administraţie, Consiliul facultăţii şi Biroul catedrei.

Conform Cartei, ANI Bucureşti este condusă de Senatul universităţii, 
prezidat de Rector. Senatul Universităţii funcţionează conform 
Regulamentului de funcţionare a Senatului şi a Biroului de Senat ANI 
Bucureşti. Rectorul este stabilit în urma alegerii sale de către Senatul 
universităţii. Rectorul este asistat de doi prorectori (unul ales, celălalt 
numit interimar până la desfășurarea alegerilor pentru locul rămas vacant 
prin pensionarea fostului deținător al portofoliului) şi de directorul general 
administrativ. Senatul include membri aleşi, cadre didactice și studenți în 
proporție de 25%.

Pentru exercitarea atribuţiilor de conducere în domeniile didactic, de 
cercetare ştiinţifică, administrativ şi financiar, Senatul universităţii are în 
subordine organisme cu rol consultativ. Pentru exercitarea prerogativelor 
administrative şi luarea deciziilor privind activitatea curentă, Senatul 
este reprezentat de un Birou al Senatului condus de Rector. Activitatea 
administrativă a universităţii este condusă de directorul general administrativ. 
Rectoratul are în subordine departamente, birouri şi compartimente specifice 
a căror subordonare este definită de organigramă şi care au propriile lor 
regulamente interne. 

Direcţia Economică include Direcţia General-administrativă (Serviciul 
de Resurse umane, Serviciul Financiar-contabil şi Serviciul Tehnic-
aprovizionare) şi Biroul de audit financiar-contabil. Acestea au fiecare 
Regulamente de funcţionare proprii. Direcţia Economică are în subordine 
Cantina şi căminele studenţeşti. Compartimentul financiar al ANI este 
încadrat cu personal cu pregătire economică superioară. Contabilul şef are 
studii superioare economice. ANI are buget propriu de venituri şi cheltuieli 
care constituie o parte a bugetului de venituri şi cheltuieli al SRI. În acest 
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buget sunt prevăzute sumele necesare desfăşurării în bune condiţiuni 
a activităţilor instructiv-educative din universitate. ANI are cont propriu în 
bancă şi cod fiscal propriu. 

În cadrul ANI este organizat un sistem contabil propriu care se conduce 
după Legea contabilităţii şi reglementările interne ale SRI; se întocmeşte 
bilanţ contabil şi cont de execuţie bugetară la termenele cerute de lege şi 
cheltuielile sunt efectuate în conformitate cu bugetul elaborat şi cu legea. 
Auditul intern financiar-contabil se desfăşoară în conformitate cu prevederile 
Ordinelor Directorului SRI. Controlul financiar preventiv propriu se execută 
în conformitate cu art. 13 alin. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 301/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare şi ale art. 2 din Ordinul Ministrului finanţelor publice 
nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare 
la exercitarea controlului financiar preventiv propriu. Auditul financiar se 
realizează pe baza unui plan de auditare anunţat în prealabil. Rezultatele 
auditării sunt comunicate universităţii şi sunt analizate în Senat. Pe această 
bază, se întocmeşte un plan de acţiuni care se urmăreşte de către rector. 
Serviciile administrativ-economice ale ANI Bucureşti sunt informatizate şi 
dispun de infrastructură software. Apreciem că aceste servicii funcționează 
corespunzător, la nivelul altor prestigioase instituții de învățământ superior 
din țară.

Studenţii din ciclul de licenţă nu plătesc taxe. De asemenea, o parte 
dintre studenţii de la ciclul de master sunt finanţaţi de la buget prin intermediul 
instituţiei beneficiare, SRI. Există studenţi la master care plătesc taxe ce sunt 
calculate în funcţie de costul orar al şcolarizării per student şi comparate 
cu alte taxe plătite în instituţii similare. Taxele anuale plătite sunt aduse la 
cunoştinţa candidaţilor la masterat înainte de examenul de admitere. Toţi 
studenţii de la licenţă sunt finanţaţi de la buget, ANI acordând însă şi două 
forme de burse: burse de merit şi burse sociale, conform criteriilor prevăzute 
în Regulamentul de acordare a burselor şi al altor forme de sprijin material 
al studenţilor. Funcţionalitatea structurilor ANI Bucureşti este monitorizată 
şi evaluată periodic de către Comisia de Audit Public Intern care fiinţează 
pe baza unui regulament propriu, existând şi un Birou de Audit Intern în 
conformitate cu Legea 672/2002, Ordinul Ministerului Finanţelor Publice 
nr. 38/2002 şi Normele Metodologice elaborate de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării. Auditul financiar se face pe baza unui regulament specific. 
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ANI Bucureşti îşi propune ca după promulgarea noii Legi a Educaţiei 
Naţionale şi a celorlalte pachete legislative să revizuiască actuala Strategie 
de dezvoltare până în anul 2012, în acord cu noile realităţi economice şi 
sociale. Se are în vedere de asemenea creşterea rolului calităţii în actul 
de predare şi cercetare, în evaluarea personală, şi creşterea răspunderii 
personale şi a implicării în promovarea excelenţei. Rezultatele obţinute de 
către ANI Bucureşti în toate domeniile (învăţământ, investiţii în infrastructură 
şi echipamente) precum poziția ocupată în peisajul instituțiilor de învățământ 
superior militar, reflectă faptul instituţia practică un management performant 
şi că el este sustenabil şi în viitor.

Orice modificare a structurii organizatorice a Academiei se poate face 
cu aprobarea Serviciului Român de Informații și a Senatului universitar în 
funcţie de modificările aprobate ale activităţii academice, de evoluţia comenzii 
sociale şi de necesităţile exprimate sau implicite ale unei bune funcţionări 
a întregului ansamblu universitar. Funcţionarea structurilor organizatorice 
este realizată prin dependenţele din organigrama ANI Bucureşti.

Mecanismul de alegere a reprezentanţilor studenţilor în consilii, senate 
şi alte structuri este clar descris în Carta Universitară şi în regulamentele 
interne. Din discuțiile purtate de membrii comisiei de evaluare cu 
reprezentanții studenților din ANI Bucureşti, a rezultat că alegerea 
reprezentanților studenților în consiliile facultăților şi în Senatul universităţii 
se face în conformitate cu regulamentul în vigoare. Reprezentanții studenților 
în structurile de conducere ale ANI Bucureşti trebuie să fie integraliști şi 
să aibă îndeplinită condiția unei medii minime. Studenții apreciază că 
majoritatea inițiativelor supuse discuției în consiliile facultăților au avut 
succes.

Membrii structurilor de conducere academică se aleg, la toate nivelurile, 
de către membrii comunităţii universitare, prin vot secret. Admiterea în 
comunitatea academică se face pe baza activităţii didactice şi de cercetare 
ştiinţifică. Rezultatele activităţii didactice şi ştiinţifice se fac publice prin 
rapoarte anuale de evaluare internă a calităţii educaţiei. Activitatea didactică 
şi ştiinţifică a personalului didactic şi de cercetare este evaluată periodic. 
Senatul apreciază periodic activitatea structurilor universitare, potrivit 
standardelor proprii sau celor naţionale. 

Structurile organizatorice ale ANI Bucureşti se bucură de un grad relativ 
de autonomie organizatorică şi funcţională, care constă în dreptul de a:
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• stabili propriile structuri;
• elabora reglementări proprii, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
• selecta, evalua şi promova personalul didactic, personalul de 

cercetare, studenţii, precum şi personalul auxiliar şi administrativ.
Structurile organizatorice ale ANI, persoanele care ocupă funcţii de 

conducere academică şi conducătorii compartimentelor administrative 
respectă următoarele principii fundamentale:

• principiul independenţei intelectuale şi morale faţă de orice activitate 
politică sau grup de interese;

• principiul libertăţii de gândire şi exprimare în activitatea academică;
• principiul toleranţei şi al deschiderii spre dialog;
• principiul respectului faţă de competenţa profesională şi ştiinţifică 

a membrilor comunităţii academice şi a altor comunităţi ştiinţifice şi 
de cercetare;

• principiul deschiderii, fără discriminare, spre comunicare.
Spaţiul academic al Academiei este inviolabil şi nu poate fi utilizat 

pentru activităţi sau confruntări ale partidelor politice sau ale altor grupări 
sau organizaţii care promovează interese, ideologii sau activităţi politice. 
Funcţionarea în spaţiul universitar a oricărei structuri organizatorice publice 
sau private se poate face numai cu aprobarea Senatului ANI Bucureşti 
sau, prin delegare, cu cea a Consiliului academic, Rectorului, Preşedintelui 
universităţii, prorectorilor. Deciziile privind activităţile academice, politicile de 
personal, activităţile economico-administrative, activităţile privind asigurarea 
calităţii sunt luate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu principiile 
autonomiei universitare, prin respectarea prevederilor Regulamentului 
de organizare şi funcţionare internă al ANI Bucureşti, de către organele 
colective de conducere alese (Senat, Consilii ale facultăţilor, catedre). 
Deciziile privind activităţile tehnico-administrative se iau la propunerea 
Consiliului de administraţie şi se aprobă de către Senat.

Conducerea executivă şi rezolvarea operativă şi eficientă a problemelor 
cerute de activităţile curente din cadrul universităţii, la nivelul diferitelor 
structuri organizatorice revin Rectorului, prorectorilor, secretarului ştiinţific, 
decanilor, prodecanilor şi secretarilor ştiinţifici ai facultăţilor, secretarului 
şef al universităţii, şefilor de catedre, coordonatorilor de departamente 
aşa cum sunt cuprinşi în organigrama ANI Bucureşti, în concordanţă cu 
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prevederile legislative sau prin hotărâri ale Senatului sau prin Regulamentul 
de organizare şi funcţionare internă al ANI Bucureşti.

Academia Naţională de Informaţii are un Plan Strategic întocmit pentru 
perioada 2006-2010, elaborat în conformitate cu prevederile legislaţiei în 
vigoare, ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi 
ale ordinelor directorului SRI. Planul Strategic răspunde nevoii încadrării 
învăţământului universitar de informaţii în sistemul învăţământului universitar 
naţional, racordării acestuia la exigenţele învăţământului european şi este 
adus la cunoştinţa tuturor membrilor comunităţii academice.

Prevederile Planului operaţional al Academiei Naţionale de Informaţii 
„Mihai Viteazul” pentru anul universitar 2009-2010 derivă din conţinutul 
Planului Strategic de dezvoltare a instituţiei în perioada 2006-2010 şi 
detaliază activităţile principale şi măsurile care urmează a fi întreprinse pentru 
îndeplinirea indicatorilor de calitate a învăţământului şi cercetării ştiinţifice în 
perioada la care se referă. Planul strategic şi planurile operaţionale anuale 
sunt în concordanţă cu evoluţia şi contextul învăţământului economic 
superior naţional şi european și sunt cunoscute de toţi membrii comunităţii 
universitare. Acestea sunt aplicate conform unor practici şi mecanisme de 
urmărire riguroasă, fiind analizate în cadrul rapoartelor de activitate anuale, 
făcute publice. Planul strategic cuprinde obiectivele asumate de ANI 
Bucureşti, în vederea dezvoltării şi amplificării rezultatelor pozitive obţinute 
în universitate în perioada anterioară, cât şi atingerii unor ţinte noi impuse 
de integrarea învățământului superior românesc în cel European.

ANI Bucureşti are mecanisme de control şi de dezvoltare continuă a 
performanţelor administraţiei, reprezentate de Compartimentul de Audit 
Intern. Direcţia Generală  Economico - Administrativă din ANI Bucureşti 
elaborează la începutul anului proiecte de venituri şi cheltuieli, pe obiective, 
iar la sfârşitul anului rapoarte cu privire la execuţia bugetului de venituri 
şi cheltuieli şi situaţia patrimonială pe bază de bilanţ. Toate proiectele şi 
rapoartele sunt discutate şi aprobate în Senatul ANI Bucureşti. Activităţile 
Direcţiei Economice şi ale Direcţiei Administrative din ANI Bucureşti sunt 
analizate din punctul de vedere al performanţelor înregistrate şi sunt supuse 
unui proces de îmbunătăţire continuă.
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II.2.3. Patrimoniul, dotarea, resursele financiare alocate

ANI Bucureşti este posesoarea unui campus universitar unde au loc 
majoritatea activităţilor organizate de instituție. În Academia Naţională de 
Informaţii „Mihai Viteazul”, spaţiile destinate activităţilor de învăţământ 
(săli de curs şi seminare, laboratoare, zona de conferinţe) sunt dispuse 
pe o suprafaţă de 10.108 m2 şi sunt amplasate în clădiri încălzite central 
și climatizate. Academia asigură spaţii de învăţământ şi cercetare în 
conformitate cu normele în vigoare. Dispune de o zonă de conferințe 
reprezentată de aula universitară cu 180 locuri pe scaune cu măsuţe 
individuale; 3 amfiteatre (cu un număr de locuri de 130, 70 şi respectiv 
50), cu măsuţe rabatabile ataşate la scaune; 4 săli cu sisteme multimedia, 
fiecare având câte 50 de locuri. Amfiteatrele şi sălile de curs sunt utilate 
cu videoproiector şi calculator (laptop). Zona de conferinţe dispune de 
un sistem audiovideo propriu, format din sistemul audiovideo, din corpul 
A, care permite susţinerea de prelegeri simultan în cele trei săli ale zonei. 
Sistemul este conceput astfel încât să deservească un auditoriu format din 
250 de persoane. Camerele video şi transmiterea în timp real permit ca 
dintr-o singură sală să se realizeze un dialog permanent între auditoriu şi 
cel care conferenţiază. Infrastructura cuprinde pentru fiecare sală sisteme 
audiovideo de ultimă generaţie, sisteme multimedia de gestionare a activităţii 
interactive prin care se realizează comutarea între cele trei săli de la pupitrul 
celui care conferenţiază. În sala principală, sistemul de monitorizare conţine 
o staţie multimedia cu ecran Picture In Picture ce permite monitorizarea şi 
comutarea dialogului între cele trei săli.

Academia dispune de un laborator de limbi străine foarte modern și de 
trei laboratoare de informatică. Laboratorul de limbi străine este dotat cu 
un sistem audiovideo analogic, cu o capacitate de 24 de posturi. Fiecare 
pupitru are instalat câte un casetofon special cu patru piste (două – pentru 
programele date de profesor şi două – de lucru pentru studenţi), cască 
şi monitor TV de înregistrare - redare audio. Fiecare student lucrează 
independent, în ritmul său, la rezolvarea programului primit. În felul acesta 
se realizează o individualizare maximă a procesului de predare-învăţare.
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Amfiteatru

laboratorul multimedia de învăţare a limbilor străine
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Activitatea studenţilor este permanent monitorizată de profesor. 
Laboratorul multimedia de învăţare a limbilor străine este un mijloc eficient 
de învăţământ cu ajutorul căruia procesul de predare-învăţare a unei limbi 
străine îşi atinge mai rapid obiectivele propuse. Uşor de manevrat, cu 
posibilităţi multiple de realizare a unor programe variate, este un instrument 
util atât pentru profesori, cât şi pentru studenţi. Se pot executa, simultan, 
patru programe video, audio, video şi audio, program TV sau imagini 
scanate şi pot lucra, în acelaşi timp, doi profesori cu două grupe şi două 
programe diferite.

Sistemul informatic al ANI este funcţional doar în anumite zone ale 
campusului universităţii. Universitatea are web-site, cu informaţii actualizate 
periodic, încorporat in site-ul Serviciului Român de informații. Exploatarea 
reţelei INTERNET şi INTRANET prin serverele ANI Bucureşti asigură o 
navigare restricționată în reţeaua academică.

Academia Națională de Informații dispune de o bibliotecă, înfiinţată în 
anul 1993 ca bibliotecă universitară de drept public, menită să asigure baza 
documentară necesară proceselor de învăţământ şi cercetare şi care îşi 
desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul intern de organizare 
şi funcţionare a Bibliotecii Centrale. Biblioteca ANI este specializată pe 
profilul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, având o politică 
de achiziţii conturată pe profil enciclopedic. 

Biblioteca Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti
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Obiectivul principal al activităţii bibliotecii este îmbogăţirea permanentă 
a resurselor informaţionale pentru a răspunde intereselor de studiu ale 
beneficiarilor bibliotecii.

Dezvoltarea colecţiilor a fost posibilă prin:
• achiziţii curente de documente editate în ţară şi în străinătate 

(începând cu anul 1995 au fost contractate, anual, abonamente la 
periodice reprezentative româneşti şi străine);

• donaţii de la diverse instituţii şi cadre universitare;
• transfer de cărţi şi periodice de la alte biblioteci universitare.

Biblioteca deţine peste 45.000 de titluri (cărţi, publicaţii periodice, alte tipuri 
de documente), cu ajutorul cărora se asigură integral nevoile de documentare 
pentru toate tipurile de discipline de studii universitare şi de masterat, precum şi 
pentru elaborarea de referate, lucrări de licenţă, proiecte de cercetare. Bibliografia 
disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ este acoperită de publicaţiile 
aflate în colecţiile proprii. Toate documentele sunt depozitate în spaţii adecvate.

Sala de lectură
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Lucrările de referinţă, care sunt foarte solicitate de beneficiari, se află 
în sala de lectură, la raft, permiţându-se astfel accesul direct la publicaţiile 
respective. 

Biblioteca are contractate abonamente la publicaţii periodice româneşti 
şi străine, astfel:

Publicaţii contractate prin biblioteca universităţii

Biblioteca este încadrată cu personal de specialitate, având studii 
superioare sau medii de profil (biblioteconomie sau filologie). Biblioteca 
dispune de soft specializat (ISIS) şi permite accesul la baze de date 
specifice. De asemenea, biblioteca găzduieşte numeroase conferinţe, 
simpozioane, întâlniri cu diverse personalităţi din viaţa politică şi culturală 
românească şi lansări de carte. Suprafaţa totală ocupată este de 369,35 m2 
având următoarea destinație:

Destinația spațiilor bibliotecii universităţii

Ca unităţi de sprijin pentru desfăşurarea procesului de învăţământ la 
indicatori calitativi corespunzători standardelor învăţământului universitar, 
Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” dispune de o editură ce 
desfăşoară activităţi destinate editării lucrărilor de specialitate ale Serviciului 
Român de Informaţii, ale Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”. 
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Pentru procesul de învăţământ, editura asigură publicarea:
• lucrărilor în sprijinul învăţământului (manuale, cursuri, îndreptare, 

culegeri de texte, suporturi de curs, culegeri de teste);
• lucrărilor destinate dezvoltării cunoaşterii ştiinţifice (cărţi, culegeri 

de cercetare ştiinţifică, compendii sau monografii, lexicoane, 
dicţionare);

• publicaţiilor periodice;
• altor lucrări (diplome, programe de desfăşurare a diferitelor 

manifestări etc.).
Editura Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” este dotată 

în prezent cu echipamentul digital de ultimă generaţie şi beneficiază de o 
resursa umană înalt calificată pentru activitatea de editare şi tipărire. 

Academia Națională de informații dispune şi de o Bază sportivă şi de 
instrucţie, compusă din:

• teren de fotbal gazonat cu o suprafață de joc de 80x40 m;
• pistă de atletism de 300 m lungime, acoperită cu zgură;
• două terenuri de tenis de câmp cu suprafață de joc din zgură;
• sală de jocuri sportive: baschet, volei, badminton, tenis de câmp, 

tenis de masă;
• sală de fitness;
• sală de body-building.
Pe bază de acord se folosesc poligoane de trageri, bazine de înot şi 

alte facilităţi oferite de instituţii din Sistemul naţional de apărare, ordine 
publică şi securitate naţională.

Reţeaua de calculatoare ANI Bucureşti dispune de peste 80 PC-uri şi 3 
laboratoare de informatică la care au acces toţi studenţii. 
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Sala de jocuri sportive din cadrul Bazei sportive şi de instrucţie

Sala de fitness din cadrul Bazei sportive şi de instrucţie
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Dotarea laboratoarelor didactice şi de cercetare cu tehnică de calcul 
corespunde nevoilor rezultate din tematicile cursurilor şi ale programelor de 
studii. 

Universitatea nu are un departament de imagine care să funcţioneze 
în baza legii 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

În baza celor prezentate anterior, se poate aprecia că ANI Bucureşti 
dispune de un patrimoniu care contribuie în mod eficace la realizarea 
misiunii şi obiectivelor fixate. Baza materială a ANI Bucureşti corespunde 
specificului său şi se află la standarde care asigură desfăşurarea unui 
proces de învăţământ de calitate, iar capacitatea spaţiilor de învăţământ, 
săli de curs - amfiteatre, săli de seminar, laboratoare utilizate în cadrul ANI 
Bucureşti este în conformitate cu normativele în vigoare. Sălile de predare, 
laboratoarele didactice, centrele de cercetare, căminele şi spaţiile sportive 
funcţionează în concordanţă cu normele tehnice, de siguranţă şi igienico-
sanitare în vigoare.

Activitatea financiară a ANI Bucureşti are ca obiectiv asigurarea unui 
buget anual capabil să susţină programul echipei manageriale şi utilizarea 
judicioasă a resurselor existente. În acest scop se are în vedere: 

• menţinerea unui număr minim de studenţi bugetaţi şi cu taxă la cele 
trei forme de învăţământ;

• creşterea numărului de studenţi la masterat şi doctorat;
• asigurarea unor resurse extrabugetare;
• creşterea numărului şi a valorii proiectelor de cercetare contractate;
• gestionarea responsabilă a veniturilor pentru asigurarea tuturor 

cheltuielilor de personal, burse, precum şi cele necesare 
cheltuielilor materiale pentru buna desfăşurare a activităţii didactice 
şi administrative;

• redimensionarea schemelor de personal didactic auxiliar şi 
administrativ şi stabilirea bugetul fiecărui compartiment în funcţie 
de volumul activităţilor şi nu de numărul angajaţilor;

• iniţierea unui program special de atragere de noi fonduri prin 
sponsorizări și donaţii pentru sprijinirea activităţilor didactice 
(burse), ştiinţifice și socio-administrative.

Taxele şcolare calculate la nivelul ANI Bucureşti nu depăşesc costurile 
medii de şcolarizare pe anul universitar din învăţământul public finanţat de 
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la buget, pentru domeniile similare. Modul de utilizare a taxelor nu este făcut 
public, după cum nici bugetul total al instituției nu este public, din rațiuni care 
țin de specificul academiei. 

Activitatea didactică la nivelul programelor de studii se desfăşoară 
în spaţii de învăţământ aflate în proprietatea SRI și date în administrare 
universităţii: săli de curs, amfiteatre, săli de seminar, laboratoare pentru 
disciplinele din programele de studii, laboratoare de cercetare, dotate 
corespunzător cu echipamente de laborator, tehnică de calcul, sisteme 
multimedia etc. Pentru cazarea studenţilor săi, ANI Bucureşti dispune de 
cămine, cu o capacitate care acoperă mulţumitor necesarul de locuri de 
cazare. ANI dispune de planuri de dezvoltare şi de planuri de investiţii 
realiste atât pentru spaţiile de învăţământ, cât şi pentru spaţiile de cazare, 
în concordanţă cu veniturile previzionate. Sălile de predare/ seminarizare 
dispun de echipamente tehnice de învăţare, predare şi comunicare care 
facilitează activitatea cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui student 
(videoproiector, calculator, ecran proiecţie, echipamente videoconferinţă, 
flip-chart). Laboratoarele de cercetare sunt dotate cu echipamente de 
laborator şi echipamente de cercetare completate în anii 2007 şi 2008 la 
nivelul acestor ani. 

ANI nu dispune de Departament pentru Pregătirea Personalului Didactic 
(DPPD), ca structură autonomă în cadrul Academiei.

II.3. eficacitatea educaţională a Academiei Naţionale de 
Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti

II.3.1. conţinutul programelor de studii

ANI Bucureşti are elaborată o politică proprie de recrutare şi de 
admitere a studenţilor şi cursanţilor, pe care o aplică în mod transparent 
şi riguros, respectând principiul egalităţii şanselor tuturor candidaţilor, fără 
discriminare. Politica de selecţie şi admitere la studiile universitare de 
licenţă, studiile universitare de masterat, precum şi la studiile universitare 
de doctorat este stabilită prin ordine interne specifice Serviciului Român de 
Informaţii şi este adusă la cunoştinţa publicului larg prin mijloace publicitare, 
cu cel puţin 6 luni înainte de desfăşurarea concursurilor de admitere. În 
baza ordinelor, la începutul fiecărui an, Academia Naţională de Informaţii 



34

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS
nr. 36 / 2011

„Mihai Viteazul” lansează oferta educaţională valabilă pentru următorul 
an universitar. Această ofertă este adusă la cunoştinţa publicului larg, pe 
următoarele canale de comunicaţie:

• site-ul Serviciului Român de Informaţii, www.sri.ro;
• publicarea în presa centrală („Adevărul”, „România liberă”, 

„Libertatea”);
• publicarea în presa şi la radioul locale, prin unităţile teritoriale ale 

Serviciului;
• afişare la sediul instituţiei.
• ANI Bucureşti are elaborate şi aplică regulamente pentru admiterea 

la toate formele de învăţământ astfel:
• Ghidul candidatului la concursul de admitere în învăţământul 

universitar de licenţă;
• Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de 

admitere la studiile universitare de masterat în ANI Bucureşti;
• Metodologie de admitere la studiile doctorale în ANI Bucureşti.
Toate detaliile privind probele de concurs, condiţiile de înscriere şi modul 

de desfăşurare a concursului se pot obţine şi pe site-ul Serviciului Român de 
Informaţii (www.sri.ro). Examenele de admitere se desfăşoară în conformitate 
cu Metodologia de admitere elaborată în conformitate cu ordinele ministerului 
de resort. Probele de admitere urmăresc testarea nivelului de cunoştinţe 
specifice specializării pentru care se susţine concursul de admitere (psihologie, 
istorie, limba şi literatură română) la studiile universitare de licenţă, precum 
şi cunoştinţe/ competenţe de cultură generală şi limbă străină la studiile 
universitare de masterat.

Studiile universitare de doctorat se organizează în forma de învăţământ 
fără frecvenţă. Se recomandă instituției evaluate orientarea către forma de 
pregătire doctorală cu frecvență, date fiind avantajele dovedite pe care această 
formă de pregătire le are în raport cu forma de pregătire fără frecvență. 

Programele de studii universitare organizate în cadrul Academiei 
Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” sunt prezentate sub forma unor 
pachete de documente ce cuprind obiectivele generale şi specifice ale fiecărui 
program, planurile de învăţământ, precum şi programele analitice aferente. 
Planurile de învăţământ sunt elaborate în conformitate cu legislaţia specifică 
învăţământului superior aflată în vigoare.
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Începând cu anul universitar 2007-2008, la nivelul Academiei Naţionale 
de Informaţii „Mihai Viteazul”, se organizează şi se desfăşoară următoarele 
programe de studii:

a) Studii universitare de licenţă, în domeniul ştiinţe militare şi informaţii 
cu două specializări acreditate şi anume, Psihologie-informaţii şi 
Comunicare şi relaţii publice-informaţii;
b) Studii universitare de masterat în domeniul ştiinţe militare şi informaţii 
şi având următoarele programe:
• Masterat profesional: „Managementul activităţii de informaţii 

pentru securitate naţională”, în scopul dobândirii de competenţe 
profesionale, necesare exercitării activităţilor de ofiţer operativ de 
informaţii;

• Masterat de complementaritate, în scopul aprofundării cunoştinţelor 
în domeniul studiilor universitare de licenţă sau într-un domeniu 
apropiat, obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, 
precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică pentru 
trei programe:
• „Managementul educaţional în cultura de securitate”
• „Managementul informaţiilor în combaterea terorismului”
• „Managementul informaţiilor de securitate naţională”

• Masterat de cercetare, în scopul aprofundării cunoştinţelor în 
domeniul studiilor universitare de licenţă sau într-un domeniu 
apropiat, obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, 
precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică pentru 
angajaţii Serviciului Român de Informaţii pentru două programe:
• „Psihologie-informaţii”
• „Comunicare şi relaţii publice-informaţii”

c) Studii universitare de doctorat în domeniul ştiinţe militare şi informaţii.

Studiile universitare de licenţă desfăşurate în Academia Naţională de 
Informaţii „Mihai Viteazul”, prin standardele îndeplinite, asigură posibilitatea 
continuării studiilor universitare prin studii universitare de masterat şi studii 
universitare de doctorat, principalele argumente fiind legate de faptul că: 

• misiunea de învăţământ şi cercetare ştiinţifică asigurată de 
Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” este în acord cu 
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nomenclatorul naţional de calificări, se raportează la obiectivele de 
învăţământ şi cercetare ştiinţifică şi cerinţele Serviciului Român de 
Informaţii;

• toate posturile didactice de predare şi seminarizare sunt constituite 
conform normelor legale;

• Academia dispune de laboratoare proprii de cercetare în domeniul 
de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat, pentru 
specializările şi programele acreditate.

Programele de studii sunt revizuite periodic, la nivelul titularului de 
disciplină, al catedrei, al facultăţii şi departamentului, împreună cu studenţii, 
pe baza propunerilor absolvenţilor şi ale reprezentanţilor beneficiarilor şi 
eşaloanelor superioare.

II.3.2. rezultatele învăţării

Rezultatele studenţilor sunt consemnate de examinatori în cataloage 
tipizate, în ziua susţinerii examinărilor respective. La secretariat există 
centralizatoare pentru fiecare an de studii, precum şi registre matricole 
completate la zi. Rezultatele obţinute de studenţi pe parcursul şcolarizării 
sunt atestate prin Foaia matricolă, care este completată şi eliberată la 
finalizarea studiilor, concomitent cu diploma de licenţă şi suplimentul 
la diplomă. Pe parcursul anilor de studii sunt întocmite situaţii şcolare 
ale studenţilor. Din discuţiile purtate de membrii comisiei de evaluare cu 
absolvenţii și cu angajatorii absolvenților ANI Bucureşti, în data de 27 mai 
2010, s-au desprins următoarele concluzii :

• Absolvenţii ANI Bucureşti au o bună pregătire profesională, care 
le permite integrarea relativ rapidă în activitatea companiilor care 
îi angajează. Totuși, se remarcă un ușor declin în pregătirea 
profesională a generațiilor din ultimii ani față de generațiile 
anterioare;

• Este apreciată ca pozitivă experienţa efectuării practicii în cadrul 
structurilor angajatoare;

• Trebuie cultivată capacitatea absolvenților de a conduce 
raționamente individuale, prin îmbinarea inovativă a cunoștințelor 
dobândite la cursurile de specialitate;
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• Angajatorii apreciază colaborarea bună cu cadrele didactice de la 
ANI Bucureşti în activitățile de pregătire tehnică a viitorilor ofițeri;

• Este de apreciat cadrul formal de dialog permanent între 
angajatori şi factorii responsabili din ANI Bucureşti în ceea ce 
privește modernizarea/ actualizarea planurilor de învățământ şi a 
conținutului disciplinelor. Se remarcă disponibilitatea ANI Bucureşti 
de a dezvolta cursuri noi, la solicitarea/ sugestia angajatorilor;

• Din discuțiile cu studenții a rezultat că toți absolvenții se angajează.
Din discuțiile membrilor comisiei de evaluare cu reprezentanți ai 

studenților din ANI Bucureşti, s-a desprins concluzia că evaluarea cadrelor 
didactice şi a conținutului/ nivelului disciplinelor predate se face semestrial, 
după sesiunile de examene. Studenții identifică profesorii pe care îi consideră 
drept repere morale și profesionale, dar şi profesorii ale căror performanțe 
nu se ridică la nivelul așteptărilor. 

Din discuțiile cu reprezentanții studenților a rezultat că o majoritate 
covârșitoare a acestora apreciază pozitiv mediul de învățare/ dezvoltare 
oferit de ANI Bucureşti, precum şi propriul traseu de formare. Totuși, 
evaluatorii studenți nu au putut identifica un demers de evaluare obiectivă a 
gradului de satisfacție al tuturor studenților din ANI Bucureşti. 

II.3.3. Activitatea de cercetare ştiinţifică

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” face parte din 
Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, ca instituţie de învăţământ 
superior acreditată şi, începând cu anul 2004, în cadrul Academiei, s-a 
pus un accent deosebit pe activitatea de cercetare ştiinţifică universitară 
din perspectiva cercetării fundamentale şi aplicative. În cadrul Academiei 
Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” activitatea de cercetare se 
desfăşoară în conformitate cu prevederile Regulamentului de cercetare 
ştiinţifică din Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”. Declarativ, 
activitatea de cercetare ştiinţifică este o componentă de bază a misiunii 
Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, constituie fundamentul 
procesului de instruire a tuturor categoriilor de cursanţi şi se desfăşoară sub 
următoarele forme:

a) cercetare fundamentală;
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b) cercetare aplicativă;
c) inovare.
În cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” 

funcţionează, din anul 2008, Centrul de Cercetări Ştiinţifice. Menirea sa este 
de a desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă 
în domeniul informaţiei de securitate şi în domeniile conexe, în vederea 
susţinerii procesului educaţional din Academie şi a valorificării rezultatelor 
în programele naţionale şi europene de cercetare-dezvoltare sau în cadrul 
acţiunilor în parteneriat. De asemenea, Centrul elaborează studii, efectuează 
documentare ştiinţifică, oferă consultanţă şi expertiză pe probleme specifice 
domeniului informaţiilor pentru structurile de conducere din Serviciul Român 
de Informaţii, precum şi pentru alte structuri din cadrul Sistemului naţional 
de securitate, instituţii publice şi agenţi economici.

Centrul de Cercetări Ştiinţifice participă, sub coordonarea rectorului 
Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, la organizarea şi 
desfăşurarea de manifestări ştiinţifice – sesiuni ştiinţifice, simpozioane, 
colocvii, mese rotunde, dezbateri pe teme de securitate şi informaţii, cu 
participare naţională şi internaţională, care vizează realizarea dialogului 
ştiinţific între specialişti. În conformitate cu H.G. nr. 551/2007 Academia 
Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a fost atestată ca instituţie de 
cercetare-dezvoltare, prin Decizia nr. 9729 din 17.09.2009 a Autorităţii 
Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, din cadrul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Se recomandă întreprinderea tuturor demersurilor 
necesare acreditării sale ca instituţie de cercetare-dezvoltare. 

Proiectele de cercetare desfăşurate în cadrul Academiei Naţionale 
de Informaţii „Mihai Viteazul” sunt finanţate de către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, care este şi principalul beneficiar al 
rezultatelor cercetării. Proiectele de cercetare-dezvoltare derulate în cadrul 
Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” în ultimii cinci ani sunt 
următoarele:

1. 2006-2008, Proiect dezvoltat pe programul Cercetare de excelenţă 
cu tema „Cercetări privind răspunsul şi rezilienţa populaţiei din 
România la situaţiile de risc asociate terorismului şi crimei” – realizat 
în colaborare cu Academia Tehnică Militară Bucureşti (în calitate de 
conducător de proiect), Academia Forţelor Terestre Sibiu şi Academia 
de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti. Proiectul are ca obiectiv 
final obţinerea unui „ghid” pentru instruirea populaţiei privitor la situaţiile 
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legate de terorism şi crimă.
2. 2005-2007, proiect de cercetare-dezvoltare pe programul Securitate, 
cu tema „Elaborarea unui sistem decizional destinat optimizării 
capabilităţilor pentru acţiuni specifice de nivel tactic din domeniul 
apărării şi siguranţei naţionale”, realizat în colaborare cu Academia 
Forţelor Terestre Sibiu (ca şi conducător de proiect), Universitatea 
Naţională de Apărare „Carol I”, Universitatea Navală Constanţa, 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Proiectul are ca obiectiv general 
optimizarea deciziei privind selecţia personalului şi a tehnicii pentru 
activităţi desfăşurate în condiţii de incertitudine.
3. 2006-2007, grant CNCSIS cu tema „Identificarea nivelului de 
cunoaştere a fenomenului terorist de către tinerii din România. 
Elaborarea şi aplicarea unui model de educaţie antiteroristă”. Proiectul 
are ca obiectiv dezvoltarea conceptelor legate de cultura de securitate 
la tinerii din România.

Valorificarea cercetării

Procesul de învăţământ constituie principala formă de valorificare a 
cercetării ştiinţifice, realizată de cadrele didactice. Sunt puse la dispoziţia 
studenţilor manuale şi culegeri, elaborate de personalul didactic şi tipărite în 
cadrul Editurii Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”. Academia 
Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” editează, periodic, următoarele 
publicaţii:

• Buletinul de informare profesională „Patrie şi Onoare” (document 
clasificat);

• Revista Română de Studii de Intelligence.
Articolele şi studiile regăsite în paginile acestor publicaţii sunt semnate 

de cadre didactice, cursanţi ai programelor de studii universitare de 
masterat şi doctoranzi ai Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, 
precum şi de personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi universitare civile, ceea ce 
le face competente pe piaţa de publicaţii în domeniu. Cadrele didactice ale 
Academiei au desfăşurat o vastă activitate publicistică ce s-a concretizat în 
lucrări editate la Editura Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” 
şi în alte edituri recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului şi Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul 
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Superior (CNCSIS), cum ar fi Editura Tritonic, Polirom, Nemira etc., fapt ce 
dovedeşte calitatea ştiinţifică a acestora, precum şi credibilitatea autorilor. 

În ultimii ani, se remarcă o creştere a numărului participărilor cadrelor 
didactice din Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” la sesiuni 
ştiinţifice la nivel naţional, naţionale cu participare internaţională sau 
internaţionale. De menţionat participarea cadrelor didactice la sesiuni de 
comunicări organizate de universităţi de prestigiu din SUA, Republica Elenă, 
Republica Cehă, la sesiuni naţionale cu participare internaţională din cadrul 
Universităţii Bucureşti, Universităţii Politehnica Bucureşti, Universităţii 
„Dimitrie Cantemir” Bucureşti etc. De asemenea, cadrele Academiei au luat 
parte şi la sesiuni ştiinţifice ale instituţiilor militare (Universitatea Naţională de 
Apărare „Carol I”, Academia Navală Constanţa, Academia Forţelor Terestre 
Sibiu, Academia Tehnică Militară), problematica abordată fiind cea legată de 
domeniul securităţii naţionale. În acest fel, s-a promovat şi se promovează 
instituţia ca expert în domeniul securităţii naţionale, în societatea civilă.

II.3.4. Activitatea financiară a Academiei

ANI Bucureşti are un buget propriu, planificat anual, constituit atât din 
alocaţii bugetare cât şi din surse proprii şi dispune de un patrimoniu primit în 
folosință, pe care îl gestionează conform legislaţiei în vigoare. Departamentul 
Economic este condus de contabilul șef, subordonat Rectorului şi are în 
componenţă un Birou Financiar - Contabilitate. Încadrarea cu personal de 
specialitate a Departamentului Economic corespunde cerinţelor legale, din 
punct de vedere al numărului total al posturilor şi al celor cu studii superioare. 
Direcţia economică cuprinde Serviciul financiar şi Serviciul contabilitate. 
Sarcinile, competenţele şi responsabilităţile ce îi revin direcţiei economice 
sunt descrise în Regulamentul de organizare şi funcţionare al ANI Bucureşti. 

Academia dispune de un buget anual de venituri şi cheltuieli aprobat 
de ordonatorul principal de credite (Serviciul Român de Informaţii) şi care 
este respectat în mod riguros. Datorită specificului Academiei, învăţământul 
este în totalitate finanţat de la bugetul de stat, pentru studiile universitare de 
licenţă, studiile universitare de masterat pentru nevoile Serviciului Român 
de Informaţii şi cursurile de perfecţionare. Instituţia realizează venituri din 
activităţi de învăţământ (masterat, doctorat, admitere, eliberări documente) 
care sunt reţinute ca venituri proprii şi sunt utilizate strict pentru finanţarea 
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acestora. Studenţii sunt informaţi despre posibilităţile de asistenţă financiară 
din partea Academiei. Spaţiile, cu toate dotările necesare desfăşurării 
corespunzătoare a procesului de învăţământ, sunt în administrarea 
Serviciului Român de Informaţii şi se află în folosinţă la Academia Naţională 
de Informaţii „Mihai Viteazul”. 

În anul 2009, Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” i-a fost 
repartizată finanţare prin Legea bugetului de stat pe anul 2009, nr. 18/2009 şi 
Ordonanţa Guvernului nr. 19/2009. Din totalul creditelor bugetare aprobate 
pentru anul 2009, cheltuielile cu salariile cadrelor didactice reprezintă 45%, 
cheltuielile de personal 83,19%, cheltuielile materiale şi servicii 14,16%, 
cheltuielile cu asistenţa socială 1,57%, cheltuielile pentru investiţii 0,97% şi 
cheltuielile privind transferuri între unităţi ale administraţiei publice 0,02%, 
cheltuieli burse studenţi 0,09%. Bugetul repartizat la cheltuielile de personal 
este suficient pentru acoperirea tuturor drepturilor băneşti legal cuvenite 
personalului Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”. Din totalul 
veniturilor, 35% se utilizează pentru dezvoltarea bazei materiale, studenţii 
fiind informaţi în legătură cu acest lucru. Taxele de studii pentru programele 
de studii universitare şi postuniversitare destinate societăţii civile au în 
vedere cheltuielile medii pe student pentru învăţământul de la bugetul de 
stat şi sunt aprobate de Senatul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai 
Viteazul”.

Veniturile sunt reflectate pe fiecare sursă de finanţare, iar cheltuielile 
nu depăşesc creditele bugetare alocate, asigurându-se permanent o 
funcţionare sustenabilă. Se prevede şi o repartiţie a fondurilor utilizate din 
taxele încasate. Senatul ANI Bucureşti analizează şi aprobă anual execuţia 
bugetului de venituri şi cheltuieli. ANI Bucureşti dispune de cod fiscal şi conturi 
bancare. ANI Bucureşti are organizată contabilitate proprie, atestată prin 
Registrul inventar, Bilanţul contabil, Contul de execuţie bugetară şi Raportul 
de gestiune. Din aceste documente rezultă că efectuarea cheltuielilor s-a 
făcut cu respectarea legislaţiei în vigoare privind folosirea fondurilor publice, 
provenienţa şi destinaţia veniturilor precum şi caracterul non-profit al 
Universităţii. La nivelul ANI Bucureşti este organizată o contabilitate proprie, 
în compartiment distinct, cu personal încadrat în conformitate cu normele 
legale în vigoare şi adaptată la specificul instituţiei.

Contabilitatea, ca activitate specializată în evaluarea, cunoaşterea, 
gestionarea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum 
şi a rezultatelor din activitatea de bază, oferă ordonatorului de credite 
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informaţiile cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, a 
rezultatului execuţiei bugetare şi a administrării patrimoniului propriu 
precum şi a poziţiei financiare în orice moment. Activitatea economico–
financiară efectuată de către personalul compartimentului financiar-contabil 
este reflectată în indicatorii din Bilanţul Contabil şi rezultatele din Contul de 
Rezultat Patrimonial, Situaţia Fluxurilor de Trezorerie, Structura activelor 
şi Contul de Execuţie Bugetară. Veniturile şi cheltuielile sunt armonizate 
cu obiectivele propuse a fi realizate, ca urmare a gestionării activităţii de 
învăţământ superior şi de cercetare. Operaţiunile de încasări şi plăţi se 
efectuează prin conturile bancare, conform raportului de execuţie bugetară 
cu respectarea strictă a disciplinei financiare. 

ANI Bucureşti are organizat auditul intern financiar-contabil, care se 
desfăşoară pe baza programelor de audit. Fundamentarea opiniei de audit 
are în vedere gestionarea resurselor disponibile ale instituţiei, în scopul 
realizării obiectivelor necesare în asigurarea siguranţei în funcţionare, în 
conformitate cu cadrul legal şi a Raportului financiar. Bilanţul Contabil, 
Contul de Execuţie Bugetară şi Raportul auditorului financiar sunt analizate 
şi aprobate de Senatul universitar. Fiind instituţie publică, ANI este supusă 
controlului anual al Curţii de Conturi. Universitatea nu a fost audiată financiar 
de nicio altă instituţie externă.
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II.4. Managementul calităţii la Academia Naţională de 
Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti

II.4.1. Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

Sistemul de asigurare a calităţii serviciilor educaţionale, furnizate de 
Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, cuprinde o structură 
organizaţională, precum şi un ansamblu de reguli (criterii) şi principii 
referitoare la:

a) politicile, strategiile şi procedurile necesare asigurării calităţii;
b) mecanismele de aprobare, evaluare periodică şi monitorizare a 
programelor de studii;
c) evaluarea studenţilor pe baza unor criterii, reguli sau proceduri bine 
cunoscute şi aplicate consecvent;
d) asigurarea calităţii corpului profesoral;
e) asigurarea resurselor didactice adecvate fiecărui program de studiu 
cuprins în oferta educaţională a Academiei;
f) asigurarea accesului studenţilor / cursanţilor la resursele 
informaţionale;
g) colectarea, folosirea şi analizarea informaţiilor în scopul asigurării 
unui management eficient al programelor de studii;
h) publicarea informaţiilor actualizate, imparţiale şi obiective referitoare 
la calitatea programelor de studii.

Sistemul de asigurare a calităţii din cadrul Academiei Naţionale de 
Informaţii „Mihai Viteazul”, funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, 
a ordinelor Directorului Serviciului Român de Informaţii, a ordinelor 
ministerului de resort cu privire la calitatea serviciilor educaţionale, precum şi 
a standardelor de calitate. În anul universitar 2008-2009, evaluarea calităţii 
procesului de învăţământ, desfăşurat în cadrul ofertei publice de şcolarizare 
a Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, s-a efectuat în patru 
mari direcţii:

a) capacitatea instituţională a Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai 
Viteazul”;
b) planificarea şi realizarea efectivă a obiectivelor procesului de 
învăţământ;
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c) monitorizarea şi evaluarea rezultatelor procesului de învăţământ;
d) elaborarea unor propuneri de măsuri corective.

Concluziile evaluării calităţii procesului de învăţământ desfăşurat în 
cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” sunt cuprinse în 
cadrul Raportului de evaluare internă a calităţii, elaborat de membrii comisiei. 
În cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, la sfârşitul 
fiecărui an universitar, oferta educaţională se elaborează sau se adaptează 
ultimelor prevederi legislative ce reglementează învăţământul superior pe 
care, la începutul fiecărui an, Academia o face cunoscută publicului larg prin 
intermediul paginii de web sau al mass-mediei. Monitorizarea programelor 
de studii universitare, evaluarea anuală a calităţii fiecărui program sunt 
stabilite la nivelul Academiei prin Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, 
monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii. Planurile de 
învăţământ sunt supuse avizării MECTS şi aprobate de Serviciul Român de 
Informaţii. De asemenea, în vederea oferirii unor informaţii de actualitate, 
precum şi satisfacerii cerinţelor formulate de beneficiarii Academiei, fiecare 
program de studii este monitorizat, evaluat şi revizuit periodic, pentru a 
corespunde dinamicii pieţei calificărilor universitare.

Pentru creşterea calităţii procesului de învăţământ, în ANI Bucureşti 
este implementat un set de patru proceduri pentru (1) autoevaluarea 
activităţii cadrelor didactice, (2) evaluarea activităţii cadrelor didactice de 
către studenţi, (3) evaluarea de către şeful de catedră şi (4) evaluarea 
colegială. Evaluarea se face periodic, pe baza unui program de evaluare 
aprobat de Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC), pe 
bază de criterii aprobate de Senatul ANI Bucureşti. În procesul de evaluare 
sunt luate în considerare activitatea personalului didactic şi de cercetare 
evaluată colegial şi de şeful de catedră precum şi aprecierile studenţilor. 
Procesul de evaluare se finalizează prin prelucrarea statistică a informaţiilor 
privind activităţile didactice, cu ierarhizarea competenţelor şi cu propuneri 
de îmbunătăţire continuă a calităţii pregătirii şi performanţelor personalului 
didactic. Cu excepţia evaluării activităţii cadrelor didactice de către studenţi 
(adusă la cunoştinţa decanului), aceste informaţii sunt făcute publice în 
pagina de internet a DAC.

ANI Bucureşti are o politică a calităţii centrată pe clienţii interni (studenţi, 
masteranzi, doctoranzi) şi orientată către excelenţa serviciilor şi activităţilor 
realizate. 



Raport privind evaluarea externă a calității academice
Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazulˮ din Bucureşti

45

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS
nr. 36 / 2011

Obiectivele ANI Bucureşti privind calitatea sunt:
• identificarea şi aplicarea celor mai bune practici de îmbunătăţire 

continuă a procesului de învăţământ (predare-învăţare, urmărire şi 
sprijinire a progresului realizat de studenţi şi evaluare a cunoştinţelor 
şi abilităţilor dobândite de aceştia);

• centrarea pe student a activităţii didactice şi implicarea studenţilor 
în evaluare şi elaborarea de decizii;

• identificarea cerinţelor şi aşteptărilor reale ale mediului socio-
economic privind competenţele absolvenţilor fiecărei specializări, 
corelarea acestora cu experienţa universităţii şi cu practica 
internaţională (europeană).

Promovarea culturii calităţii în ANI Bucureşti pe principiul orientării către 
client se bazează pe o abordare în care intrările reprezintă cerințele clienților 
şi ieșirea este definită de nivelul satisfacției obținute și evaluate periodic. Se 
apreciază că structurile constituite în cadrul ANI Bucureşti pentru asigurarea 
calităţii, precum şi politicile implementate, formează un ansamblu coerent 
şi funcțional care poate fi considerat drept reper de bună practică între 
universitățile cu profil similar din țară.

II.4.2. Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi 
revizuirea periodică a programelor şi activităţilor 
desfăşurate 

ANI Bucureşti a implementat un sistem de management al calităţii 
pentru procesele didactice şi de cercetare. Evaluarea studiilor se face prin 
examen, test, colocviu, evaluare pe parcursul semestrului în conformitate 
cu Metodologia privind evaluarea studenţilor în Academia Naţională de 
Informaţii „Mihai Viteazul”. Prin Sistemul de asigurare a calităţii serviciilor 
educaţionale ale Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, 
programele de studii sunt monitorizate, iar în funcţie de analiză, sunt 
revizuite periodic.

La finalul fiecărui an de studii, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii la nivel de facultate analizează nivelul de satisfacţie al studenţilor 
în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de facultate, 
informaţiile obţinute reprezentând date de intrare în procesul de îmbunătăţire 
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a calităţii programelor de studii ale ciclurilor viitoare de studenţi. Anual are 
loc o revizuire a structurii programelor de licenţă, a planurilor de învăţământ 
şi a fişelor disciplinelor, inclusiv prin consultarea periodică a unor specialişti 
din domeniul educaţiei (din alte facultăţi sau instituţii din ţară), dar şi din 
rândul angajatorilor, al reprezentanţilor pieţei muncii sau al unor organizaţii 
profesionale reprezentative, cu atragerea şi participarea activă a celor mai 
buni studenţi/ masteranzi şi absolvenţi.

Revizuirea structurii programelor de licenţă/ masterat/ şcoală doctorală, 
a planurilor de învăţământ şi a programelor analitice are ca date de intrare 
şi rezultate ale proceselor de benchmarking efectuate de către comisia 
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivel de universitate. Conducerea 
ANI Bucureşti la toate nivelurile aplică principiile îmbunătăţirii permanente 
a programelor de studii de licenţă, masterat şi a şcolii doctorale, pe baza 
desfăşurării unui benchmarking aprobat de Senatul ANI Bucureşti, ţinând 
cont de feedback-ul studenţilor, obţinut prin aplicarea procedurii de evaluare 
a activităţii cadrelor didactice de către studenţi. Fiecare program de studii 
este planificat şi conceput în funcţie de rezultatele învăţării şi ale formării 
competenţelor profesionale şi a celor transversale.

Programele şcolii doctorale desfăşurate în cadrul ANI Bucureşti asigură 
absolvenţilor cunoştinţele de specialitate necesare pentru a analiza critic, 
a evalua şi a sintetiza cele mai noi, complexe şi avansate idei în domeniu. 
Absolvenţii devin capabili să extindă sau să redefinească cunoştinţele şi/ 
sau practica profesională existente în cadrul domeniului respectiv sau la 
interfaţa cu alte domenii, să cerceteze, să conceapă, să proiecteze, să 
implementeze şi să adapteze proiecte care conduc la noi cunoştinţe şi 
soluţii procedurale.

II.4.3. Proceduri obiective şi transparente de evaluare a 
rezultatelor învăţării

Examinarea şi notarea studenţilor se fac pe bază de criterii şi tehnici 
care sunt riguros şi consecvent aplicate, în conformitate cu prevederile 
Metodologiei privind evaluarea studenţilor/ cursanţilor în Academia Naţională 
de Informaţii „Mihai Viteazul”.

Există proceduri specifice de cunoaştere şi aplicare consecventă de 
către titularii de cursuri şi studenţi. La examinare participă, pe lângă titularul 
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cursului, cel puţin încă un alt cadru didactic de specialitate.
Există procedee/ tehnici/ metode detaliate de aplicare sub forma unui 

pachet de tehnici/ metode de examinare a studenţilor care sunt aduse 
în mod consecvent la cunoştinţa tuturor celor implicaţi: cadre didactice 
(convocările metodice – la începutul fiecărui an universitar; şedinţe de 
catedră) şi studenţi, în fiecare prelegere/ seminar inaugural.

Regulamentul şi pachetul de procedee/ tehnici/ metode de examinare 
sunt completate de un sistem în care la examinare participă şi un examinator 
extern (din afara instituţiei).

Condiţiile de promovare şi transfer ale studenţilor sunt prevăzute în 
Regulamentul pentru activitatea profesională a studenţilor ciclului I (studii 
universitare de licenţă) din Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” 
şi Regulamentul profesional al studenţilor programului universitar de 
masterat „Managementul activităţii de informaţii pentru securitate naţională” 
în Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, discutate şi prelucrate 
cu toţi studenţii şi aprobate de Senatul Academiei.

Fiecare curs este astfel proiectat încât să îmbine predarea, învăţarea, 
aplicarea practică/ investigarea proprie, la sugestia şi sub îndrumarea 
cadrului didactic, şi examinarea (care este precedată de verificări curente 
– verificare diagnostică; aplicaţii practice – verificare formativă; referate 
ştiinţifice – verificare formativă). Examinarea finală – sumativă (examen sau 
colocviu, de la caz la caz) – ţine cont de rezultatele înregistrate în formele 
de evaluare continuă enumerate.

Procedeele de examinare şi evaluare a studenţilor sunt centrate pe 
rezultatele învăţării şi anunţate studenţilor în prelegerea/ seminarul inaugural, 
în detaliu. Evaluarea complexă descrisă (evaluarea diagnostică, formativă şi 
sumativă) asigură continuitatea şi consecvenţa în învăţare. Evaluarea stimulează 
studenţii pentru învăţarea creativă, manifestată prin elaborarea de lucrări 
independente bazate pe cunoştinţele însuşite riguros şi redactate în conformitate 
cu standardele academice, chiar dacă nu neapărat în format electronic.

Standardul rezultatelor învăţării în cadrul ANI Bucureşti este confirmat prin 
finalizarea cu succes a programelor de studii, atestată de finalizarea studiilor şi 
obţinerea diplomei de licențiat, master sau de doctor în ştiinţe. Diplomele emise 
de ANI Bucureşti sunt eliberate în funcţie de calificarea universitară obţinută prin 
parcurgerea programului de studii respectiv, la care se anexează şi suplimentele 
la diplomă, care conţin elemente privind competenţele asigurate de programul 
de studii respectiv.
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II.4.4. Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului 
profesoral

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” dispune de personalul 
didactic necesar desfăşurării în bune condiţii a procesului de învăţământ, 
iar calificările cadrelor didactice corespund specificului programelor de 
studii universitare de masterat şi a obiectivelor de calitate fixate. Personalul 
didactic al Academiei îndeplineşte cerinţele legale pentru ocuparea 
posturilor didactice, în conformitate cu Metodologia organizării şi desfăşurării 
concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice în Academia Naţională 
de Informaţii „Mihai Viteazul”. Toate cadrele didactice din Academie sunt 
atestate de către MECTS sau de către Senatul Academiei, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare.

Statele de funcţii sunt întocmite de catedre în conformitate cu dispoziţiile 
legale. Dintre cadrele didactice prevăzute în statele de funcţii, toţi profesorii, 
conferenţiarii şi lectorii au titlul ştiinţific de doctor sau doctorand. Un număr de 
4 cadre didactice din Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” sunt 
conducători de doctorat în domeniul ştiinţe militare şi informaţii. Academia 
are, potrivit reglementărilor legale, calitatea de Instituţie Organizatoare de 
Studii Universitare de Masterat şi calitatea de Instituţie Organizatoare de 
Studii Universitare de Doctorat.

Structura corpului didactic care asigură învăţământul în ANI a fost 
formată în acord cu misiunea instituţiei şi cu reglementările juridice din 
domeniu. Întregul personal didactic îndeplineşte cerinţele legale pentru 
ocuparea posturilor didactice. Personalul didactic al ANI se compune din 
personal didactic militar şi civil, care ocupă funcţii didactice, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, 
precum şi din corpul instructorilor militari. Pentru a răspunde exigenţelor 
de calitate a procesului de învăţământ, ANI foloseşte şi cadre didactice cu 
o bogată experienţă din alte instituţii de învăţământ superior, specialişti din 
domeniul activităţii informativ-operative, al cercetării ştiinţifice, personalităţi 
din viaţa politică sau din aparatul de stat, în calitate de cadre didactice 
asociate. În Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” personalul 
didactic este format din personal didactic titular şi personal didactic asociat.

În conformitate cu art. 135 din Legea nr. 128/1997 privind statutul 
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personalului didactic şi punctul 7 (2) din Standardele specifice pentru 
evaluarea academică periodică şi acreditarea instituţiilor de învăţământ 
militar superior, din rândul personalului didactic face parte şi corpul 
instructorilor militari. Din totalul numărului de posturi didactice, 71.7 % 
sunt acoperite cu cadre didactice cu norma de bază sau cu post rezervat, 
titularizate în învăţământul superior conform normelor legale, iar dintre 
acestea 44% sunt profesori şi conferenţiari. Nu există cadre didactice care 
să efectueze mai mult de trei norme didactice şi, de asemenea, nu există 
personal didactic care să fi depăşit vârsta de pensionare conform Legii nr. 
128/1997 privind statutul personalului didactic. Personalul didactic asociat 
îndeplineşte condiţiile legale pentru asociere.

Componentă a sistemului de apreciere a activităţii desfăşurate de 
fiecare cadru didactic, evaluarea colegială a intrat în uzul curent al fiecărui 
departament sau catedră.

În această direcţie, fiecare cadru didactic are obligaţia să evalueze 
activitatea colegilor săi, să aprecieze sau să formuleze recomandări menite 
să contribuie la creşterea calităţii actului didactic. În aprecierea finală, pe 
care o elaborează şefii structurilor din sectorul de învăţământ, aprecierea 
colegială are o pondere importantă şi poate contribui la recomandarea 
cadrului didactic pentru înscrierea la cursuri de perfecţionare/ specializare, 
la propunerile de avansări pe scară ierarhică etc.

La ciclul universitar de licenţă, chestionarul de evaluare a personalului 
didactic de către studenţi se aplică, la sfârşitul fiecărei discipline. Membrii 
Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii centralizează răspunsurile 
obţinute şi analizează situaţia rezultată, analiza fiind apoi prezentată 
conducerii Academiei, precum şi tuturor factorilor interesaţi. Concluziile 
au demonstrat faptul că, în general, în cadrul Academiei, procesul de 
învăţământ se desfăşoară în condiţii bune, la fiecare disciplină pusă în 
discuţie, iar cel puţin 89,37% dintre studenţi apreciază pozitiv activitatea 
prestată de cadrele didactice.

Pentru creşterea calităţii procesului educaţional, se recomandă cadrelor 
didactice adoptarea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţământ, 
în următoarele direcţii:

a) creşterea calităţii suportului de curs şi indicarea unei bibliografii care 
să satisfacă în totalitate cerinţele studenţilor;
b) folosirea unor metode şi tehnici de predare care să implice 
intensificarea pregătirii individuale a studenţilor;
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c) stabilirea unui program de consultaţii pentru studenţi, în afara orelor 
de curs şi de comun acord cu aceştia;
d) aplicarea unor măsuri de îmbunătăţire a desfăşurării cursului, în 
vederea creşterii gradului de satisfacţie a studenţilor.
În conformitate cu regulamentele militare aflate în vigoare, activitatea 

cadrelor didactice militare este evaluată de către conducerea Academiei, la 
sfârşitul fiecărui an calendaristic. Activitatea desfăşurată de către cadrele 
didactice civile este evaluată la sfârşitul fiecărui an universitar. 

Evaluările efectuate de conducerea Academiei Naţionale de Informaţii 
„Mihai Viteazul” au o pondere importantă în formularea propunerilor de 
promovare, recompensare financiară a activităţii prestate sau în elaborarea 
propunerilor de înscriere la cursuri de perfecţionare/ specializare.

II.4.5. Accesibilitatea resurselor destinate învăţării

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” asigură în mod 
gratuit, prin intermediul bibliotecilor sale, atât în format clasic, cât şi 
electronic, resursele de învăţare şi informare (manuale, tratate, referinţe 
bibliografice, lucrări ştiinţifice, periodice şi alte feluri de publicaţii) pentru 
fiecare program de studii organizat, indiferent de nivel (licenţă, masterat, 
doctorat). Biblioteca ANI Bucureşti funcţionează pe baza unui Regulament 
propriu aprobat de Senatul ANI Bucureşti. 

Laboratorul de informatică şi Biblioteca Centrală a Academiei 
facilitează accesul la sursele de informare. Biblioteca dispune de un 
număr corespunzător de volume din ţară şi străinătate şi de abonamente 
la principalele reviste de specialitate din ţară şi străinătate pentru fiecare 
disciplină care defineşte un program de studii. Raportul dintre resursele de 
învăţare disponibile şi studenţi este astfel stabilit încât fiecare student are 
acces liber la orice resursă, conform obiectivelor şi cerinţelor programelor 
de studii.

Studenţii care obţin rezultate foarte bune la învăţătură, la concursurile 
de limbi străine sau în cadrul unor întreceri sportive sunt recompensaţi 
cu diplome, medalii şi premii. Deoarece în cadrul Academiei Naţionale 
de Informaţii „Mihai Viteazul” nu există studenţi care să aibă dificultăţi în 
învăţare, până în prezent Academia nu a aplicat programe speciale destinate 
acestei categorii de cursanţi.
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ANI Bucureşti asigură pentru studenţii ciclului de studii de licenţă, 
masteranzi şi doctoranzi o serie de servicii sociale, culturale şi sportive: 
spaţii de cazare, bază sportivă, servicii de consiliere ş.a. 

Studenţii şi cursanţii pot lua masa la cantina universităţii. Aceasta 
dispune dispune de un număr de 90 locuri/serie. 

În cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” sunt 
asigurate servicii religioase în cadrul bisericii amenajate în campusul 
universitar, unde oficiază un preot ce are binecuvântarea Patriarhiei.

 Există, de asemenea, un compartiment social care se ocupă cu 
asigurarea spaţiilor de cazare în cămine pentru studenţii ANI Bucureşti, 
întreţinerea şi repararea spaţiilor de cazare, funcționarea cantinei 
studenţești, acordarea burselor pentru studenţi, soluționarea problemelor 
sociale studenţeşti, gestiunea căminelor etc. Serviciile sociale destinate 
studenţilor sunt monitorizate şi evaluate periodic în vederea prevenirii 
apariţiei unor eventuale deficienţe. 

În cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, studenţii 
beneficiază de echipare, masă şi cazare gratuite. Studenţii ANI Bucureşti 

Sala de mese din cadrul cantinei
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beneficiază de asistență medicală gratuită, acordată în cadrul cabinetelor 
medicale din incinta Academiei, care au program permanent. 

Studenţii ANI Bucureşti beneficiază de burse de studii și de burse 
sociale sau alte forme de ajutor social ocazional. Nu există burse speciale, 
acordate din veniturile universităţii. Cuantumurile burselor se stabilesc de 
către Senatul ANI Bucureşti. Criteriile de acordare a burselor sunt prevăzute 
într-un regulament pentru acordarea burselor. Fondul de burse este constituit 
din fondul alocat de la bugetul de stat şi fonduri provenite din venituri proprii 
(extrabugetare). Studenţii nu beneficiază de acces la internet în căminele 
studenţeşti.

II.4.6. Bază de date actualizată sistematic, referitoare la 
asigurarea internă a calităţii

Informatizarea proceselor din cadrul ANI Bucureşti este o activitate 
continuă care se realizează atât la nivelul Biroului de Informatizare din 

cabinetul de stomatologie
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universitate, cât şi la nivelul conducerii universităţii şi a tuturor facultăţilor. 
ANI Bucureşti are implementate sisteme informatice care facilitează 
colectarea, prelucrarea şi analiza datelor şi informaţiilor relevante pentru 
evaluarea şi asigurarea instituţională a calităţii. Bazele de date se află la nivel 
de rectorat, facultate – la secretariat, catedre. Majoritatea proceselor care 
se desfăşoară în ANI Bucureşti sunt informatizate: admiterea studenţilor, 
evidenţa studenţilor, situaţiile şcolare, elaborarea foilor matricole, acordarea 
burselor (sociale, de studiu şi de performanţă), contabilitatea instituţiei, 
salarizarea personalului didactic şi tehnico-administrativ. 

La nivelul Departamentului de Asigurare a Calităţii din ANI Bucureşti 
este constituită o bază de date ce conţine toate informaţiile relevante pentru 
cadrul de asigurare a calităţii activităţii didactice şi de cercetare din cadrul 
ANI Bucureşti, respectiv informaţii referitoare la: capacitatea instituţională, 
eficacitatea educaţională şi sistemul de management al calităţii.

II.4.7. transparenţa informaţiilor de interes public

ANI oferă public, pe site-ul Serviciului Român de Informaţii, atât 
informaţii privind oferta educaţională pentru fiecare an universitar şi 
pentru toate tipurile de cursuri/ programe, cât şi informaţii referitoare la 
comunitatea academică şi activitatea acesteia, fiind subliniate facilităţile 
şi resursele oferite studenţilor şi cursanţilor. Un loc aparte în prezentarea 
Academiei este rezervat informaţiilor referitoare la sesiunea ştiinţifică cu 
participare internaţională pe care, anual, Academia Naţională de Informaţii 
„Mihai Viteazul” o organizează la sediul său şi la care sunt aşteptaţi să se 
înscrie şi să participe cu lucrări toţi cei interesaţi din centre universitare din 
ţară şi din străinătate. Pentru actualizarea în timp real a datelor referitoare la 
activitatea desfăşurată în cadrul ANI este desemnat un cadru didactic având 
responsabilitatea transmiterii datelor şi menţinerii legăturii cu administratorii 
site-ului web al SRI. Datele puse la dispoziţia publicului larg de către ANI 
sunt comparabile cu informaţiile oferite de universităţile din Spaţiul European 
al Învăţământului Superior.
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II.4.8. funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii 
educaţiei

În cadrul ANI funcționează o Comisie pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii, în conformitate cu următoarele prevederi legale:

• Legea nr. 87 din 10.04.2006 pentru aprobarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei;

• Decretul nr. 388 din 06.04.2006 privind promulgarea Legii pentru 
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei;

• Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3928/2005 privind 
asigurarea serviciilor educaţionale în instituţiile de învăţământ 
superior;

• Ordonanţa de Urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei;

• Regulamentul privind evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei 
în Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, aprobat de 
Senatul Academiei în şedinţa din 16.12.2009;

• Sistemul de asigurare a calităţii serviciilor educaţionale ale 
Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” aprobat de 
conducerea Academiei.

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii 
principale:

a) elaborarea şi implementarea tuturor procedurilor de asigurare a 
calităţii în procesul de învăţământ;
b) elaborarea anuală a raportului de evaluare internă a calităţii procesului 
de învăţământ şi punerea lui la dispoziţia tuturor beneficiarilor sau, dacă 
este cazul, evaluatorului extern;
c) elaborarea propunerilor de îmbunătăţire continuă a calităţii procesului 
de învăţământ;
d) cooperarea pe teme legate de asigurarea calităţii cu instituţiile care 
au atribuţii în domeniul calităţii învăţământului;
e) verificarea documentaţiei necesare obţinerii acreditării programelor 
de studiu;
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f) elaborarea tuturor documentaţiilor specifice procedurilor de evaluare 
periodică a Academiei;
g) analizarea efectelor măsurilor ce vizează asigurarea calităţii sau/
şi îmbunătăţirea acesteia, aprobate de factorii de conducere din 
Academie.
Anual, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii elaborează 

raportul de evaluare internă şi îl face public prin editarea în format electronic. 
Totodată, formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei, pe care 
le implementează în procesul de învăţământ şi, de asemenea, colaborează 
cu alte universităţi din ţară sau străinătate, pentru identificarea şi adoptarea 
bunelor practici în domeniile de calitate. Pe lângă informaţii privitoare la 
starea instituţională a calităţii, Academia colectează informaţii despre starea 
calităţii din alte universităţi din ţară şi străinătate, cu care se compară şi pe 
baza cărora formulează în mod diferenţiat repere (benchmarks). Informaţia 
oferită public de Academie este comparabilă – cantitativ şi calitativ – cu cea 
oferită de universităţile din străinătate.

II.5. evaluarea externă la nivelul programelor de studii

Din analiza rapoartelor sintetice întocmite de experții evaluatori pentru 
cele trei programe de studii evaluate, se desprind următoarele concluzii:

Comunicare şi relaţii publice – informaţii - licenţă:
Puncte tari: 
• Corp profesoral cu performanţe didactice şi de cercetare 

recunoscute;
• Asocierea unor profesori cu prestigiu din universități de prestigiu 

din ţară;
• Folosirea tehnologiei informaţiei, a laboratorului multimedia în 

predarea/ învăţarea gestiunii informaţiei;
• Promovarea unui învăţământ superior competitiv, de calitate, 

urmărind extinderea sistemului ECTS, încurajând specializarea 
accentuată;

• Proces de admitere și selecție a studenților deschis (fără 
condiționări), dar cu exigențe specifice structurilor militarizate, care 
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le asigură o masă de studenți cu abilități, competențe și motivații 
bine definite;

• Acoperirea tuturor disciplinelor proprii cu material didactic (cursuri, 
studii de caz, etc.), corelarea optimă a cursurilor/ seminariilor şi 
evitarea suprapunerilor cu alte discipline sau a repetărilor inutile;

• Dezvoltarea specializării în concordanţă cu cerinţele forţei de 
muncă;

• Desfășurarea procesului didactic pe grupe și subgrupe de studenţi 
la nivel licenţă;

• Profilul cuprinzător al cercetării ştiinţifice, acoperirea domeniului de 
cercetare din sectorul economiei informației;

• Organizarea de sesiuni şi manifestări ştiinţifice;
• Desfăşurarea de activităţi interdisciplinare în cadrul departamentelor;
• Încurajarea multiculturalităţii şi a dialogului intercultural; 
• • Baza materială şi servicii studențești de bună calitate 

(cantină, cămine, dispensare medicale, baza sportivă);
• Resursele tradiționale de informare;
• Echipamentele de cercetare de înaltă performanţă;
• Tendinţa de creştere, pe ansamblu, a activităţii de cercetare 

ştiinţifică în cadrul catedrei;
• Reprezentarea bună pe plan intern materializată prin articole şi 

cărţi în edituri interne, centre de cercetare etc.
Puncte slabe: 

• Numărul mic al cercetărilor deschizătoare de noi frontiere;
• Baza de documentare ştiinţifică parţial ineficientă (accesul redus la 

bazele de date şi la bibliotecile on-line) ;
• Publicaţiile facultăţii au pătruns într-o slabă măsură pe piaţa 

internaţională;
• Numărul mic de cărţi publicate în edituri străine;
• Preocuparea insuficientă pentru descoperirea şi utilizarea surselor 

de finanţare a cercetării, existente pe plan intern şi internaţional;
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• Lipsa unui concept clar de compatibilizare a organizării activităţii 
ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional;

• Lipsa activităţilor de promovare şi valorificare a rezultatelor 
ştiinţifice.
Au fost identificate următoarele oportunități și amenințări:

Oportunități:

• Facultatea poate colabora cu celelalte structuri din cadrul academiei, 
precum şi cu alte entităţi organizatorice ale universităţii pentru 
perfecţionarea planului de învăţământ vizându-se reflectarea 
adecvată în planul de învăţământ a poziţiilor ce privesc profilul de 
activitate a programului; 

• Pentru disciplinele care se pretează la acest lucru, se poate pune 
un accent mult mai mare pe studiul individual, pe prezentarea 
de referate, proiecte şi lucrări independente elaborate de către 
studenți;

• Extinderea utilizării metodelor moderne de predare şi seminarizare 
şi îmbogăţirea fondului de carte existent în biblioteca facultăţii; 
în acest scop se are în vedere modernizarea spaţiului în care îşi 
desfăşoară activitatea biblioteca facultăţii precum şi dotarea cu 
aparatură de ultimă generaţie specifică;

• Planurile Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare;
• Programele CNCSIS;
• Burse destinate studenţilor şi cadrelor didactice implicate în 

activitatea de cercetare din resurse extrabugetare
• Finanţarea granturilor interne;
• Programul de susţinere a infrastructurii de inovare şi transfer 

tehnologic;
• Utilizarea standardelor CNCSIS de evaluare a calităţii cercetării 

ştiinţifice;
• Existenţa surselor de informare şi formare interne cu privire la 

managementul activităţii de cercetare;
• Monitorizarea reformei sistemului naţional de învăţământ în plină 

desfăşurare, cu dese evaluări, armonizări a reuşit să identifice, 
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parţial, principiile de îmbunătăţire a calităţii educaţiei şi a stabilit, 
respectiv a implementat mecanisme instituţionale şi procedurale de 
evaluare, asigurare şi control asupra calităţii;

• Susţinerea de activităţi formative specifice care să conducă 
la conştientizarea şi schimbarea atitudinii în favoarea creşterii 
motivării participării la formare profesională continuă şi a învăţării 
pe tot parcursul vieţii, respectiv: campanii mass-media destinate 
unor grupuri ţintă, elaborarea de materiale relevante pentru factorii 
interesaţi, referitoare la formarea profesională continuă şi a învăţării 
pe tot parcursul vieţii, seminarii, conferinţe, programe de pregătire; 

• Sprijin logistic şi financiar acordat sectorului în implementarea 
mecanismelor de cofinanţare din fonduri publice şi private în 
vederea accesării Fondurilor Structurale pentru dezvoltarea 
resurselor umane;

• Susţinerea şi introducerea unor stimulente administrative, 
formative, financiare etc. în sector, pentru ca angajatorii din sector 
să investească mai mult în formarea profesională a angajaţilor şi 
perfecţionarea personalului propriu;

• Dezvoltarea şi implementarea unui sistem unitar de credite 
transferabile pentru formarea profesională continuă şi formarea 
profesională iniţială.

Amenințări:
• Lipsa aplicării sau aplicarea parţială a legislaţiei şi politicilor 

conforme cu cerinţele standardelor universitare naționale;
• Explozia informaţională din domeniul cercetării în contradicţie cu 

resursele disponibile strict limitate;
• Uzura morală rapidă a tehnicii de calcul;
• Perisabilitatea ridicată a informaţiilor;
• Extinderea practicilor specifice serviciului militarizat .
Având în vedere punctele tari constatate ca urmare a analizei dosarului 

programului de studii şi ca urmare a vizitei, precum şi ca urmare a acţiunilor 
deja întreprinse de universitate în vederea creşterii calităţii pe termen 
mediu şi lung, s-a apreciat că programul de studii poate primi calificativul 
„încredere” în vederea acreditării.
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Psihologie - informaţii - licenţă:
Conţinutul programului de studii în versiunea actuală, este în 

concordanţă cu alte programe similare existente la facultăţile de profil 
din ţară, ca structură de discipline, număr de ore alocat, conţinutul 
disciplinelor, resurse informaţionale, forme de evaluare, materiale de studiu 
indicate studenţilor. Fiind vorba de o specializare particulară, Psihologie - 
informaţii, ponderea disciplinelor psihologice este corespunzătoare misiunii 
programului de studii.  

Cu toate acestea, există aspecte sub care proiectarea activităţii 
didactice necesită îmbunătăţiri: 

• în alcătuirea planului de învăţământ nu s-a avut în vedere în mod 
explicit un profil de competenţe al absolventului specializării la 
finalul studiilor de licenţă, din care să fie deduse competenţele 
cheie ale specializării;

• din acest motiv, disciplinele prevăzute în plan nu sunt articulate în 
mod organic cu competenţele-cheie ale specializării; 

• competenţele specifice, aşa cum apar ele în fişele de disciplină, nu 
sunt articulate într-un tot unitar articulat cu profilul de competenţe 
al specializării; 

• nici în primul, nici în al doilea plan prezentat nu există o corelare 
între numărul de credite alocat unei discipline şi numărul de ore de 
predare şi studiu individual.

• 
Există un Plan de cercetare anual al facultăţii. Activitatea de cercetare 

ştiinţifică este dedicată domeniului de specializare, cadrele didactice au 
publicaţii în domeniul disciplinelor predate. Cercetarea dispune de resurse 
materiale şi umane suficiente.

Puncte tari
• Populaţia studenţească este selecţionată, ca atare este foarte uşor 

de lucrat cu ea;
• Resursele destinate învăţării sunt extrem de generoase ca număr 

şi varietate;
• Există atât resurse în limba engleză, cât şi în limba română, atât 

„clasice”, cât şi de ultimă oră;
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• Prin natura specificului, pot fi utilizaţi profesori de marcă din 
specialităţile cerute.

Puncte slabe
• Cadrele didactice care proiectează planul de învăţământ ar avea 

nevoie de o informare mai bogată în privinţa proiectării didactice şi 
a standardelor legate de specializarea Psihologie (elaborarea de 
profiluri de competenţe, definirea competenţelor de diferite niveluri, 
corelarea creditelor cu efortul studentului etc.).

Oportunităţi
• Există locuri de muncă asigurate pentru toţi absolvenţii;
• Toate locurile sunt bugetate, ceea ce creşte motivaţia candidaţilor.
• Ameninţări 
• Nu par a exista în actuala conjunctură.
Având în vedere punctele tari constatate ca urmare a analizei dosarului 

programului de studii şi ca urmare a vizitei, s-a apreciat că programul de 
studii poate primi calificativul „încredere” în vederea acreditării.

Managementul activităţii de informaţii pentru securitate naţională - 
masterat

Evaluatorul nu a putut identifica puncte tari sau slabe la nivelul 
programului analizat, nici oportunități ori amenințări. Apreciază însă că 
sunt respectate în totalitate standardele privind acreditarea programului de 
studii universitare de masterat evaluat, propunând acordarea calificativului 
„încredere” în vederea acreditării.
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III. coNcluzII

Informațiile conținute în cele cinci fişe ale vizitei (la nivel instituţional, 
trei programe de studii şi una a expertului militar) coroborate cu rapoartele 
aferente întocmite au condus la concluzia că toate cerinţele normative 
obligatorii sunt îndeplinite, atât la nivel de 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, fie la valorile minime, fie la nivelul ref1/ ref2, 
conform Fişei Vizitei, partea b), “Standarde şi Indicatori de Performanţă”. 
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 foarte bune a procesului de predare-învăţare. 

Declaraţiile din rapoartele de autoevaluare privind infrastructura 
academică au fost confruntate cu datele din Compartimentul financiar-
contabilitate, 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 ANI 
Bucureşti asigură derularea tuturor activităţilor de educaţie şi cercetare 
prin apelarea la cele mai bune practici rezultate din propria experienţă sau 
sistematizate pe baza informațiilor provenite de la universităţi similare din 
străinătate. În acelaşi timp, echipa de evaluatori a apreciat deosebit modul 
exemplar în care gazdele vizitate s-au străduit să răspundă cu promptitudine 
tuturor solicitărilor de informaţii suplimentare, ocazie cu care a impresionat 
competenţa pe probleme de calitate a unui foarte mare număr de cadre 
didactice, ceea ce denotă preocupări instituţionale constante pentru 
formarea şi completarea unei culturi solide a calităţii.

Se apreciază, de asemenea, impactul pozitiv pe care îl au experţii 
independenţi în evaluarea internă a calităţii, reprezentaţi de angajatorii 
absolvenţilor ANI Bucureşti, precum şi contactele constante pe care ANI 
Bucureşti le menține 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 
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permanentă a programelor de învăţământ şi a performanţelor ştiinţifice cu 
cele ale universităţilor cu profil similar din străinătate, constituie o garanţie 
suplimentară a reuşitelor preocupărilor pentru asigurarea competitivităţii 
absolvenţilor ANI Bucureşti.

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” s-a impus, în 
ultimii ani, în peisajul academic universitar românesc, prin specificitatea şi 
unicitatea ofertei educaţionale. Strategiile pe termen lung, configurate atât 
la nivel naţional, cât şi instituţional în domeniul securităţii naţionale şi al 
informaţiilor, dezvoltarea instituţională proprie Academiei şi perfecţionarea 
calitativă a actului didactic specific domeniului fundamental ştiinţe militare 
şi informaţii reprezintă argumente semnificative în sprijinul demonstrării 
faptului că învăţământul în Academie se desfăşoară la standardele impuse 
de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. În ceea 
ce priveşte baza materială, ANI Bucureşti dispune de patrimoniul necesar 
desfăşurării în bune condiţii a activităţii didactice şi ştiinţifice. Capacitatea 
spaţiilor de învăţământ, cercetare şi administrative este în bună concordanţă 
cu standardele şi normativele în vigoare.

În urma vizitei din 26-28 mai 2010, Comisia de evaluare instituţională 
externă, în baza documentelor de autoevaluare ale instituției şi a constatărilor 
din timpul vizitei, conchide că ANI Bucureşti îndeplinește condițiile de 
calitate, asigură respectarea standardelor şi, în acest temei, creează condiții 
pentru asigurarea viitoare a calităţii. Prin urmare, Comisia de evaluare 
instituţională externă propune acordarea calificativului „grad de încredere 
ridicat” Academiei Naționale de Informații Bucureşti, în ceea ce privește 
managementului instituției în materie de asigurare a calităţii programelor de 
studii şi de respectare a standardelor academice de acordare a diplomelor 
de absolvire.

Notă. În Anexa A.4 (Raportul de evaluare instituţională al studenţilor evaluatori 
la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din București) se găsesc, în 
detaliu, concluziile studenţilor evaluatori desprinse cu ocazia vizitei de evaluare 
externă la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din București, din 
perioada 26-28 mai 2010. De asemenea, Anexa A.5 (Raportul expertului străin) 
cuprinde concluziile formulate de expertul străin în timpul aceleiaşi vizite.
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IV. recoMANdărI

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

a) menţionarea explicită a tuturor Regulamentelor folosite în instituţie în 
Carta Universităţii şi completarea acestora cu toate aspectele referitoare 
la organizarea şi funcţionarea departamentelor şi a compartimentelor 
funcţionale;
b) revizuirea politicilor de înmatriculare pentru studenţii care urmează 
o a doua facultate; 
c) revizuirea metodologiei de atribuire a creditelor transferabile pentru 
disciplinele de studiu din planurile de învăţământ;
d) declanşarea procedurilor de alegeri pentru funcţia de prorector, cu 
respectarea reglementărilor legale în vigoare;
e) efectuarea unor abonamente online la baze de date cu cărţi şi reviste 
de specialitate (eventual asocierea în programul ANELiS, derulat de 
CNCSIS);
f) ajustarea tehnicilor de comunicare, de transmitere a mesajelor către 
viitorii candidaţi;
g) întreprinderea tuturor demersurilor pentru acreditarea de către 
CNCSIS a activităţii de cercetare desfăşurate în instituţie şi cuprinderea 
studenţilor în echipele de cercetare ale proiectelor derulate prin instituţie;
h) extinderea accesului la Internet şi la utilizarea poştei electronice 
pentru toţi studenţii, având în vedere avantajele certe pe care le implică 
această formă de comunicare chiar în spaţiul academic;
i) asigurarea tuturor condiţiilor pentru ca evaluarea cadrelor didactice 
de către studenţi să se efectueze corespunzător la toate programele 
de studii.
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V. cAlIfIcAtIV

În urma vizitei de evaluare din 26-28 mai 2010, pe baza propunerii 
Comisiei de evaluare instituţională externă, a documentelor de autoevaluare 
a instituţiei şi a constatărilor din timpul vizitei, Consiliul ARACIS 
concluzionează că Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din 
București este o instituţie de învăţământ superior care asigură în mod 
corespunzător condiţiile de calitate şi standardele şi, în acest temei, creează 
condiţii şi pentru asigurarea viitoare a calităţii.  

Prin urmare, Consiliul ARACIS acordă Academiei Naţionale de 
Informaţii „Mihai Viteazul” din București calificativul Grad de încredere 
ridicat în ceea ce priveşte managementul instituţiei în materie de asigurare 
a calităţii programelor de studii şi de respectare a standardelor academice 
de acordare a diplomelor de absolvire.
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ANeXA A1 
raportul consiliului ArAcIS
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ANeXA A2
 raportul departamentului de evaluare a calităţii 

al ArAcIS
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ANeXA A3
Scrisoarea de răspuns a Academiei Naţionale de 

Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti către 
ArAcIS 
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ANeXA A4
raportul de evaluare instituţională al studenţilor 
evaluatori la Academia Naţională de Informaţii 

„Mihai Viteazul” din Bucureşti
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ANeXA A5
raportul expertului străin
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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

Nr. 23/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Academia Tehnică Militară din București

Nr. 24/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Academia Națională de Educație Fizică și Sport din București

Nr. 25/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea Ovidius din Constanța

Nr. 26/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

Nr. 27/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş

Nr. 28/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Nr. 29/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca
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Nr. 30/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş

Nr. 31/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

Nr. 32/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea din Petroșani

Nr. 33/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea „Emanuel” din Oradea

Nr. 34/2010 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice. 
Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară 

Cluj-Napoca

Nr. 35/2010 -  Raport privind evaluarea externă a calității academice
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din București

Nr. 36/2011 -  Raport privind evaluarea externă a calității academice
Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” 

din București


