
    
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLANUL OPERAŢIONAL 2012 

AL ANMB   PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI MANAGERIALE 2007-2013 ŞI A PLANULUI MANAGERIAL AL RECTORULUI 

Planul operaţional reprezintă documentul cadru de planificare a activităţilor din ANMB, activităţi care prin desfăşurarea lor contribuie în totalitate sau  într-o 
anumită măsură la atingerea obiectivelor strategice ale „Planului strategic de dezvoltare instituţională”. In „Planul operaţional” sunt regăsite de asemenea şi 
o serie de activităţi, conexe, derivate din planurile de măsuri ale eşaloanelor superioare, auditurilor interne sau vizitelor de acreditare/autorizare/monitorizare 
ale instituţiilor partenere procesului educaţional sau de cercetare ştiinţifică (MECTS, ARACIS, ANCS, ANR, BVRCI, SMFN, MApN, SMG, DMRU etc.). 
Pentru fiecare activitate din plan, există o referinţă, care conferă acelei activităţi legalitatea desfăşurării ei.  
 
Referinţe: Planul strategic de dezvoltare instituţională 2007-2013- PSDI ; Planul Managerial al Rectorului 2012-2016 – PMR; Planul de măsuri în urma 
autoevaluării stării structurii ANMB pentru activitatea din anul universitar 2010-2011, Anexa nr 2 la A-13114 – PM SMFNXX (XX-reprezintă nr. curent al 
măsurii ordonate de SSMFN); Planul de ameliorare a calităţii în urma recomandărilor ARACIS - PACEI; Recomandarile/observaţiile BVRCI ca urmare a 
vizitei de supraveghere 2012 - VSBV; Concluzii din raportul CEAC_2011 - RCEAC; Planul de măsuri rezultat ca urmare a acreditării programelor de studii 
de la forma de învăţământ FR – PMIFR; Biroul învăţământ şi asigurare a calităţii – BIAC; Biroul pregătire de luptă – BPL; Cercetare ştiinţifică – CS; 
Senatul universitar - SU; Structura de securitate – SS; Statiunea de pregătire marinărească şi sporturi nautice Palazu Mare – SPMSNPM; Statul major al 
Forţelor Navale – SMFN; Şeful personalului– SP; Preşedintele Senatului – PS 
 
Prezentul plan operaţional a fost dezbătut şi aprobat în şedinţa Senatului universitar nr. 539 din data de 27.februarie 2012. 

R O M Â N I A  
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

ACADEMIA NAVALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN” 
SENATUL UNIVERSITAR  
Nr. A – 1220 din 27.02.2012 

NESECRET 
Exemplar unic 
Dosar nr. ____ 

Aprob 
Comandantul (Rectorul)  

Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” 
Cdor. prof univ dr. ing  
                                             Vergil CHITAC 
 

Rog aprobaţi 
Directorul administrativ al  

Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” 
Cdor. ing.  

Gheorghe PETRARIU 
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Obiectivul 
strategic 

Acţiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea 
obiectivului cu specificarea strategiei vizate Responsabil Termen Referinţa Observaţii 

Reorganizarea structurii de învăţământ şi cercetare ştiinţifică  a 
ANMB, pe facultăţi si departamente, în acord cu prevederile legii 
educaţie naţionale L1/2011 

Rectorul 
SP  

31.12.2012 L1/2011  
PMR (Ed) 

 

Iniţierea procedurilor de acreditare a domeniilor de studii pentru 
programele masterale 

Coordonatorii 
SUM 

30.06.2012 L1/2011  
 

 

Iniţierea şi derularea unor studii privind satisfacţia beneficiarilor 
forţei  muncă în raport cu rezultatele învăţării dobândite de studenţi 

Presedinte 
CEAC 

Şef BIAC 

30.06.2012 PACEI 
 

 

Continuarea procedurilor de acreditare a domeniului de studii pentru 
programul masteral Ingineria Exploatării Resurselor Marine în 
consorţiu cu GSP şi TU Delft 

Rector 30.04.2012 Memorandum 
ANMB - 

TUD 

 

Dezvoltarea mobilităţilor studenţilor militari, prin programe 
bilaterale, inter-universitare, programe LLP sau de tip Erasmus 
Militar 

Şef BPC Permanent  PMR  

Organizarea de întâlniri periodice cu beneficiarii forţei de muncă Prorectorul 
didactic 
Decanii 

Permanent  Planul cu 
principalele activităţi 

ale ANMB_BPL 
Ziua Erasmus in ANMB Şef BPC Aprilie şi 

oct. 2012 
Carta 

Erasmus 
 

Extensia portofoliului de programe de formare, specializare, 
perfecţionare susceptibile sa trezească vocaţii şi ocupaţii noi, cu 
concentrarea pe programe ca rezultat al unor parteneriate în materie 
de educaţie cu Statul Major al Fortelor Navale şi intreprinderi din 
mediul economic. 

Prorectorul 
didactic  

Permanent 
 
 
 

PMR (Ed) 
 
 
 
 
  

 

Elaborarea unei analize asupra masteratului „Securitate maritimă” – 
resurse, sustenabilitate 

Prorectorul 
didactic  

 

octombrie 
2012 

PM  
SMFN7 

 

Compatibilizarea 
învăţământului cu 
orientările naţionale şi 
euro-atlantice şi 
adaptarea ofertei 
educaţionale la 
cerinţele pieţei forţei 
de muncă şi ale 
beneficiarilor forţei de 
muncă 

Flexibilizarea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice prin 
adaptarea permanentă la reacţiile mediului universitar şi 
extrauniversitar.  

Coordonatorii 
programelor 

de studii 

Permanent PO 
Analiza 

disciplinei 

Cf regulamentului de 
monitorizarea a PS 
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Participarea ANMB in calitate de partener la proiectul POSDRU ale 
MECTS  „Managementul corelării sistemului de învăţământ cu piaţa 
muncii”  în vederea perfecţionării personalului în domeniul adaptării 
ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii 

Rectorul  
Sef  

SICSA 
Echipa 
ANMB 

Pe durata 
proiectului 

AF13 
20.01.2012 

 

Participarea ANMB in calitate de partener la proiectele POSDRU ale 
MECTS în vederea creşterii vizibilităţii instituţionale: 
„Performanţa în cercetare, performanţa în predare. Calitate, 
Diversitate şi Inovare în Universităţile din România” 
„Pregătiţi pentru a inova, pregătiţi pentru a răspunde mai bine 
nevoilor locale. Calitatea şi diversitatea universităţilor din 
România” 

Rectorul  
Sef  

SICSAC 
Echipa 
ANMB 

Pe durata 
proiectului 

AF441 
20.12.2012 

 

Numirea Prorectorului pentru programe şi relatiile internaţionale Rectorul  
 

 Carta 
universitară 

 

Încadrarea cu personal a Biroului Programe Comunitare Rectorul  Stat 
organizare 

 

Actualizarea datelor la Registru Potenţialilor Contractori Şef comp CS 01.03.2012 Reg.  CS  
Promovarea relaţiilor ANMB cu instituţii de învăţământ superior, 
centre de cercetare (inclusiv CCSMPFN şi Centru de scafandri ) şi 
clusterele locale, regionale sau internaţionale 

Prorectorul 
CS 

Permanent  PM SMFN9  

Diseminarea activităţii şi realizărilor ANMB, invitarea unor 
personalităţi cu notorietate în cadrul spaţiului naţional şi european al 
învăţământului superior (EHEA) şi al cercetării (ERA) cu ocazia 
sărbătoririi a „140 de ani de învăţământ de marină” 

BRP Noiembrie 
2012 

Carta umiv. 
Plan masuri 

 

Iniţierea unei noi HG privind organizarea şi funcţionarea ANMB în 
acord cu noile prevederi legislative. 

CA 
Cons juridic 

SMFN 

Decembrie 
2012 

PM 
 SMFN25 

 

Consolidarea poziţiei 
Academiei în cadrul 
spaţiului naţional şi 
european al 
învăţământului 
superior (EHEA) şi al 
cercetării (ERA) 

Înscrierea ANMB în IAMU „Asociaţia internaţională a universităţilor 
maritime” 

Prorectorul 
didactic 

Iunie 2012 PMR  

Dezvoltarea mobilităţilor studenţilor FMC prin programul 
ERASMUS 

şef  
BPC 

Permanent pct 1 
PACEI  

 

Aplicarea programului LEONARDO da Vinci pentru mobilităţile 
absolvenţilor 

şef  
BPC 

Permanent PMR   

Organizarea mobilităţilor cadrelor didactice prin promovarea 
mobilităţilor Erasmus  

şef  
BPC 

Permanent PMR   

Promovarea mobilităţii 
studentilor, 
absolventilor şi 
cadrelor didactice 

Incurajarea mobilităţilor cadrelor didactice prin promovarea 
schimburilor interacademice  

şef  
BPC 

Permanent PMR   
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Ameliorarea metodelor şi mecanismelor de predare şi invatare şi 
trecerea la excelenta în aceasta directie 

Decani, 
SICSAC 

Permanent PMR (Ed)  

Reformarea programelor analitice în acord cu cerinţele angajatorilor 
cu accent pe formarea competenţelor transversale pe cele patru 
dimensiuni: limbi străine, computer, dezvoltare personală şi spirit 
antreprenorial 

Decani, 
SICSAC 

Permanent PMR (Ed)  

Analiza posibilităţilor de transformare a masteratelor profesionale 
dedicate ofiţerilor de marină comercială, care vor sa acceadă la nivel 
managerial de la forma de învăţământ „cu frecvenţă” la forma 
„frecvenţă redusă”, conceperea lor cu caracter interdisciplinar, în 
forma modulara, intercalate cu stagii de practica la bordul navelor 

Decanii, 
Coordonatori 

SUM 
Prorector 
didactic 

Iunie 2012 PMR (Ed)  

Dezvoltarea mijloacelor specifice învăţământului la distanţă Decanii, 
Coordonatori 

SUL-IFR 
Prorector did. 

Permanent PMR (Ed) 
 

 

Elaborarea materialelor didactice în format IFR Titulari 
disciplina 

30.09.2012 PM 
 IFR4,6 

 

Revizuirea Calendarelor disciplinelor cu evaluările pe parcurs Titulari 
disciplina 

30.09.2012 PM 
 IFR4,6 

 

Prioritizarea  dezvoltării competentelor practice ale studenţilor prin 
utilizarea la capacitate maximă a simulatoarelor, laboratoarelor, 
activităţilor de practica şi stagiu 

Şef instrucţie 
în armă 

Permanent PMR (Ed)  

Participarea studenţilor FMM la pregătirea misiunilor de foc cu nava 
– trageri/lansări 

Şef instrucţie 
în armă 

Permanent PM SMFN20  

Înlocuirea formei probei de cunoştinţe din cadrul admiterii, din test 
grilă în lucrare scrisă 

SICSAC Mai  
2012 

PM SMFN23  

Realizarea unei 
educaţii performante la 
toate programele – 
SUL, SUM, cursuri de 
f ormare continuă 

Stabilirea unor ţinte şi indicatori privind evaluarea procesului 
didactic 

SICSAC Mai  
2012 

RCEAC 
2011 

 

Participarea ANMB in calitate de partener la proiectele POSDRU ale 
MECTS şi ANCS  în vederea creşterii performanţei managementului 
universitar 
Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul ReNITT în 
domeniul managementului în vederea eficientizării procesului de 
transfer tehnologic” 

Rector Pe durata 
proiectului 

PMR Ghita Sustinerea unui 
management 
performant şi a unei 
administraţii eficiente 
(PMR) 

Afirmarea unui management academic de tip strategic, operaţional, 
receptiv la nou şi competitiv 

CA Permanent PMR(MG)  
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Valorificarea cu eficienta maximă a resurselor existente şi atragerea 
altora noi care pot veni şi din mediul privat sau dinspre comunitatea 
locala şi regională 

CA Permanent PMR(MG)  

Acomodarea structurii de conducere a academiei cu prevederile LEN CA 
SP 

Permanent PMR(MG)  

Regândirea circuitelor manageriale pentru toate domeniile: educaţie, 
cercetare, administraţie în scopul reducerii birocraţiei 

CA Permanent PMR(MG)  

Susţinerea financiară a pregătirii personalului implicat în actul 
managerial prin participarea la cursuri de formare 

CA 
Sef contabil 

Permanent PMR(MG)  

Proiectarea planului strategic de dezvoltare strategică instituţională al 
ANMB cu orizont de timp pe 10 ani . 

CA 
Senat univ 

Dec 2012 PMSMFN 
26 

 

Intocmirea „Dispoziţiunii Comandantului ANMB pentru 
desfăşurarea procesului de învăţământ” înainte de plecarea 
studenţilor în vacanţa de vară 

Sef BIAC 01.06.2012 RCEAC 
2011 

 

Publicarea pe internet a  „Mesajului rectorului cu ocazia deschiderii 
anului universitar 2011 -2012” 

Sef BRP Anual MC  

Încurajarea activităţilor extracuriculare prin colaborarea cu sectorul 
public şi  sectorul privat – se vor prevedea şi teme cu scopul 
prevenţie consumului de alcool, droguri şi plante etnobotanice 

  PMR(std) 
PMSMFN6 

 

Publicarea pe internet a bazei materiale, cu evidenţierea celor mai noi 
achizitii de laboratoaree şi simulatoare 

Sef BRP Permanent  Pl of 
 educat 

 

Întâlniri periodice ale decanilor cu studenţii pentru cunoaşterea, 
analizarea şi soluţionarea problemelor acestora. Colectarea şi 
prezentarea  propunerilor venite din partea studenţilor către 
managementul universitar. 

Decanii Permanent pct 8 
PACEI 

 

Consilierea suplimentară a studenţilor  IMNP şi identificarea de 
oportunităţi de mobilităţi studenţeşti pentru această  specializare 

Decani FMC 
Sef BPC 

Permanent pct 7 
PACEI 

 

Îmbunătăţirea serviciilor de informare a studenţilor, orientare în 
carieră şi asistenţă psihologică,  prin trecerea la sistemul de 
“Tutoriat”  

Preşedintele 
CICOC 

01.10.2012 pct 9 
PACEI 
PMR 

 

Utilizarea intranetului/intenetului şi creşterea importanţei utilizării lui 
în transmiterea informaţiei oficiale între partenerii sistemului - 
management academic, cadre didactice, studenţi. 

Şef CTI Permanent PSDI Anexa_organizarea 
reţelelor 

informatice_CTI 

Întărirea încrederii 
partenerilor interni si 
externi in Academia 
Navală “Mircea cel 
Bătrân” 
 
 

Dezvoltarea diseminării ofertei educaţionale in cadrul programului 
MECTS „Scoala altfel” prin promovarea activităţii „Saptămâna 
porţilor deschise” 

Decanii, BRP 
Prorector did. 
Sef SICSAC 

02-06.04. 
2012 

Plan admitere  
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Organizarea procesului de selecţie a candidaţilor pentru specializările 
militare, în condiţiile respectării tuturor cerinţelor legale elaborate de 
MECTS şi DMRU 

Decan FMM şef SICS pct 4 
PSDI  

 

Dezvoltarea diseminării ofertei educaţionale prin utilizarea 
internetului (inclusiv postare de link-uri ale ANMB pe paginile web 
ale liceelor), a vizitelor de prezentare „face to face”, a trimiterii de 
materiale promoţionale către BIR -uri 

Decanii Permanent  pct 1 
PACEI 

 

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

Decan FMC Permanent pct 3 
PACEI 

Anexa_ Lista 
protocoale 

invlusiv_firme 
crewing cu 

directionali_BIAC 
Elaborarea unei metodologii de evaluarea a performanţelor cadrelor 
didactice conform  noilor prevederi legislative, inclusiv cu secvenţe 
de evaluare în zona disciplinelor de specialitate întocmite pe baza 
unor chestionare de către mediul economic 

Şef SICS Permanent pct 13 
PSDI  

 

Îndrumarea şi informarea studenţilor în scopul măririi accesibilităţii 
la programe de mobilităţi sau burse oferite de partenerii economici, 
asociaţiile nonprofit sau MECTS 

Decan FMC Permanent pct 19 
PACEI 

 

Participarea la proiectul POSDRU ale MECTS „Reţeaua 
Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din 
România” –IMIPQNET România  în vederea facilitării informării 
asupra profesiilor reglementate 

SICSAC Pe durata 
proiectului 

pct 19 
PACEI 

 

Promovarea şi derularea activităţilor ce fac obiectul contractele, 
acordurilor  şi parteneriatele ANMB 

Responsabilii 
de 

parteneriate 

Permanent RCEAC 
2010 

Se prezintă rapoarte 
semestriale în CA 

Conversia documentului aprobat de Senatul academiei în anul 2007 
şi intitulat Strategia de cercetare ştiinţifică în ANMB în perioada 
2007 – 20013 într-un program de acţiune cu ţinte precise şi 
cuantificabile pe termen mediu şi lung, cu responsabilităţi şi termene 
clare. 

Prorectorul 
CS 

Senat aprilie 
2012 

PMR(CS)   

Simplificarea birocraţiei instituţionale legate de derularea granturilor 
şi contractelor de cercetare ştiinţifică 

CA Permanent PMR(CS)  

Creşterea 
competitivitatii 
activităţii de cercetare 
- dezvoltare-inovare 
(CDI) şi orientarea ei 
spre problemele 
militare, economice, 
sociale şi culturale 
actuale; 
 

Creşterea calităţii lucrărilor publicate la Editura Academiei Navale 
„Mircea cel Batran”  printr-o exigenta mai mare a Colectivului de 
referenti; 

Colegiul 
editorial 

Permanent PMR(CS)  
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Dezvoltarea cercetării aplicative prin depunerea unor proiecte cu 
potenţial mare de transfer tehnologic. Identificarea nevoilor de 
cercetare atât ale MU şi U din SMFN, căt şi ale agenţilor economici 

Compartiment 
CS 

Permanent PMR(CS) 
 

PM SMFN10 

 

Susţinerea cadrelor didactice care pot în scurt timp sa obţină 
abilitarea pentru a conduce doctorate 

CA Permanent  PMR(CS)  

Stimularea participării la reţelele naţionale şi internaţionale de 
dezvoltare didactică/cercetare, în special în domenii relevante pentru 
domeniile de studii ale ANMB. 

Prorectorul 
CS 

Permanent   

Aplicarea în cadrul competiţiilor deschise în anul 2012 în vederea 
atargerii de fonduri europene pentru dezvoltarea resurselor  umane, 
ofertei educaţionale şi managementului universitar 

Prorectorul 
CS 

Permanent pct 8 
PSDI  

 

Promovarea cercetării în rândul studenţilor printr-o informare şi 
organizare cât mai adecvată a sesiunilor de comunicări studenţeşti – 
MASTER-NAV, CADET-NAV  

Compartiment 
CS 

Permanent   

Acordarea de avantaje celor ce publică articole ce fac obiectul 
procedurii de colectare a datelor privind clasificare a universităţilor şi 
ierarhizarea programelor de studii (ore de cercetare prin PSF, 
promovari in functii didactice, creşterea punctajului de evaluare) 

Prorectorul D, 
CS 

Permanent PMR(CS)  

Iniţierea procedurilor de decontare a lucrărilor ştiinţifice cu factor de 
impact şi scor relativ de influenţă, inclusiv introducerea in exerciţiul 
bugetar al anului 2013 

Preşedintele 
CEAC 

Permanent PMR(CS)  

Urmărirea executării la termenele prevăzute a  Planului operaţional 
al cercetării ştiinţifice  

Prorectorul  
CS 

Semestrial   Anexa_Plan 

CS_BCS 

Vizita de supraveghere a SMC în conformitate cu  ISO 9001:2008 Preşedintele 
CEAC 

12-17.02 
2012 

Contract 
BVRCI 

 

Declaraţia Rectorului  referitoare la politica privind managementul 
calităţii  

Rectorul  Permanent MC  

Se vor documenta proceduri specifice secvenţelor didactice ce au ca 
finalitate  formarea competentelor practice, ca parte a Sistemului de 
Management al Calităţii, care să aibă în vedere realismul simulării, 
analiza iniţială şi analiza post acţiune, obiectivitatea evaluării 
studenţilor 

Preşedintele 
CEAC 

Iunie  
2012 

PMR(Ed)  

Documentarea calităţii educaţiei pe rezultatele învăţării Sef BIAC Iunie2012 PMR(MC)  

Dezvoltarea unei 
culturi a calităţii în 
rândul întregii 
comunităţi academice; 
 

Creşterea profesionalismului în evaluare - dezvoltarea unei culturi a 
evaluării studenţilor, cadrelor didactice şi personalului administrativ 

Sef BIAC Iunie2012 PMR(MC) 
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Promovarea unui cadru instituţional de - creşterea a competitivităţii, 
la toate nivelele: instituţional, departamental, individual, cu referire 
specială la cadrele didactice 

CA 30.12.2012 PMR(MC) 
RCEAC 

2011 

 

Organizarea de către şeful Biroului Invăţământ şi Asigurarea Calităţii 
a unor informări şi dezbateri pe tema managementului calităţii în 
ANMB, care să includă toată comunitatea academică, inclusiv 
studenţii,  

Şef  
BIAC 

Trimestrial  PMR(MC)  

Revizuirea permanentă  a procedurilor existente  prin armonizarea cu 
cerinţele legislaţiei in vigoare 

Şef BIAC Permanent Obs 2, 8.3 
VRBV 

 

Restructurarea  dovezilor SMC, recomandările CEAC şi analiza MC 
să fie cuprinse în planul operaţional anual 

Şef BIAC 15.01.2013 pct 6 
PSDI  

 

Stabilirea de date relevante pentru evoluţia SMC prin analize 
statistice raportate la nivele relevante 

Şef BIAC 01.09.2012 Rec8.4, 5.4.1 
VRBV 

 

Testarea iniţială a studenţilor şi urmărirea satisfacţiei acestora pe 
parcursul formării, în raport cu aşteptările iniţiale. 

Decanii  Anual 
în luna 

octombrie 

Rec8.2.1 
VRBV 

 

Înregistrarea activităţilor coordonatorilor programelor de studii 
privind respectarea MC şi  procedurilor 

Preşedintele 
CEAC 

Permanent RCEAC 
2011 

 

Întocmirea pe compartimente a  planurilor de acţiuni preventive şi 
centralizarea acestora la nivelul instituţiei 

Preşedintele 
CEAC 

Permanent RCEAC 
2011 

 

Utilizarea  tipizatelor pentru planificarea, organizarea şi urmărirea 
activităţilor din ANMB 

Responsabilul 
ANS 

Permanent RCEAC 
2011 

Anexa_Lista 
tipizatelor din 
ANMB_BIAC 

Analiza periodică la nivelul fiecărui a datelor pentru îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor 

Preşedintele 
CEAC 

Trimestrial  RCEAC 
2011 

 

Utilizarea platformei ADL ca instrument al SMC CA Permanent RCEAC 
2011 

 

Întocmirea unui plan de muncă pentru „Comisiile de evaluare a 
calităţii programelor de studii”  

Şef BIAC 01.03.2012 RCEAC 
2011 

 

Reabilitarea infrastructurii prin achiziţii de lucrări Directorul 
administrativ 

Permanent pct 11 
PSDI   

Executarea verificărilor tehnice pentru NST Albatros a. î. să poată 
obţine contracte de navlosire  

Directorul 
administrativ 

 PM SMFN 
15 

Reabilitarea SPMSNPM, inclusiv achiziţia de noi ambarcaţiuni Directorul 
administrativ 

 PM SMFN 
16 

Protejarea 
patrimoniului, 
dezvoltarea şi 
modernizarea bazei 
materiale a 
învăţământului, a 
cercetării şi a 
microproducţiei, a 

Reabilitarea infrastructurii de cazare Directorul 
administrativ 

Permanent pct 5 
PACEI 

Planul de achizitii 
publice 2012 
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Executarea planului de modernizare a bazei materiale  Directorul 
administrativ 

Permanent  

Lucrări de mentenanta in regie proprie Directorul 
administrativ 

Permanent  

Alocarea resurselor  bugetare în conformitate cu bugetul aprobat şi 
crearea condiţiilor pentru atragerea de fonduri extrabugetare 

Contabil şef Permanent pct 10 
PSDI   

Bugetul de venituri 
si 

cheltuieli_2012_SF 
Continuarea acţiunilor  în direcţia asigurării celor mai bune condiţii 
de cazare, masa şi studiu 

Directorul 
administrativ 

Permanent PMR(std)  

Implementarea rezultatelor cercetării în modernizarea bazei materiale 
didactice şi de cercetare, cu precădere destinată studiilor masterale 

Prorector D, 
CS 

Permanent pct 11 
PSDI   

Anexa_BCS 

serviciilor oferite 
studentilor; 
 

Dezvoltarea sistemelor antiefracţie în vederea păstrarii în siguranţă a 
logisticii didactice 

Directorul 
administrativ 

Permanent  Planul de protectie 
fizica_2012_SS 

Dezvoltarea, diversificarea şi valorificarea preocupărilor legate de 
informatizarea procesului didactic-formativ. 

şef CTI Permanent pct 5 
PSDI  

 

Susţinerea bibliotecii universitare „Eugeniu Botez” prin: 
- inscrierea în Consortiul ANELIS Plus pentru a avea accesul la baze 
de date  reprezentative;  
-initierea procedurilor de achiziţie a softului de evidenţa LIBERTY 

Prorector CS 
 
 
 

Prorector D 

01.09.2012 PMR(CS)  

 Utilizarea intranetului şi creşterea importanţei utilizării lui în 
transmiterea  informaţiei, management academic – cadre didactice.  

şef CTI Permanent pct 5 
PSDI  

 

Utilizarea internetului şi creşterea importanţei utilizării lui în 
transmiterea informaţiei oficiale.  

şef CTI Permanent  pct 5.PSDI  
 

 

Configurarea la nivelul ANMB a retelei de INTERNET wireless şef CTI 01.09.2012 PM SMFN17  

Dotarea cu tehnică de 
calcul a tuturor 
compartimentelor 
academiei, crearea şi 
dezvoltarea continuă a 
unui sistem informatic 
constituit din reţele 
interne şi externe, 
conectat la reţelele de 
calculatoare naţionale 
şi internaţionale care 
să asigure satisfacerea 
cerinţelor legate de 
integrarea in societatea 
informaţională 

Extinderea bibliotecii digitale, prin introducerea cursurilor, 
îndrumarelor de laborator şi îndrumarelor de proiecte în format 
electronic 

Prorector 
didactic 

Permanent pct 9 
PSDI  

 

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

Elaborarea unei strategii de dezvoltare a domeniului „Resurse 
umane”, care sa vizeze calitatea şi cantitatea resurselor umane pe 
categorii de personal, în măsură să asigure perspectiva pe o perioadă 
de cel puţin 10 ani (identificare, formare, selecţie, confirmare, 
valorificare 

CA 
SP 

01.09.2012 PMR(Res) 
PM SSMFN 

(1,3) 
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Stabilirea unor criterii diferenţiate de acordare a gradaţiilor de merit, 
pe grade didactice, de la asistent la profesor, astfel încât să creăm 
condiţiile ca fiecare membru al corpului didactic în funcţie de 
performanţele necesare pentru palierul pe care se află să poată 
beneficia de gradaţia de merit 

CA 
Prorector 
didactic 
Decani 

Directori dep 
SP 

01.09.2012 PMR(Res)  

Stabilirea unui cadru instituţional de învăţare a limbii engleze de 
către personalul didactic, sub forma unor cursuri intensive („crash 
courses”) 

Prorector 
didactic 

Permanent PMR(Res)  

Identificarea unor soluţii pentru a debloca promovările cadrelor 
didactice, în special pentru gradele didactice superioare (conferentiar 
şi profesor) 

Prorector 
didactic 

Permanent PMR(Res)  

Acordarea unui suport constant tinerilor în scopul atragerii acestora 
către cariera didactică şi de cercetare ştiinţifică 

CA Permanent PMR(Res) 
PMSMFN2 

 

Integrarea în profesie a studenţilor încă din timpul studiilor Decan FMC Permanent pct 5 
PSDI  

 

Promovarea în continuare a dialogului deschis atât cu reprezentantii 
studentilor în Consiliile facultăţilor şi Senat, cât şi cu membrii 
Consiliului de Indrumare a Studentilor (CIS); 

CA 
Directori dep 

Personal 
didactic 

 

Permanent PMR(std)  

Implicarea activă şi onestă a studenţilor  în evaluarea cadrelor 
didactice conform procedurii specifice din Sistemul de Management 
al Calităţii. (cadrele didactice vor înţelege evaluarea de catre studenti 
reprezinta un feedback foarte util pentru corectarea unor deficiente) 

Reprezentanţi  
std 

Permanent PMR(std)  

Trecerea de la actualul sistem de indrumare a studentilor nerelevant 
şi ineficient, la cel de tutoriat,  

CA 
Decani 

Directori dep 

01.10.2012 PMR(std) Sitemul tutorial se va aplica 
în mod obligatoriu la studiile 

de licenta, iar la studiile 
masterale este facultaţiv 

Prelucrarea studenţilor militari asupra ghidului carierei militare, 
inclusiv a consecinţelor renunţării la cariera militară 

Decan FMC 
SP 

01.06.2012 PM SMFN22  

Instituirea unei şedinţe anuale speciale a Senatului universitar 
dedicata problemelor studenţeşti 

Presedinte 
Senat 

01.06.2012 PMR(std) Reprezentantii studentilor 
vor prezenta 

problemele/realizările 
studenţilor,  şi proiectele de 

viitor  

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

Încurajarea studenţilor cu rezultate deosebite şi continuarea premierii 
şefilor de promotie. Rezultatele vor fi publicate pe pagina web a 
academiei (www.anmb.ro); 

CA 01.08.2012 PMR(std)  

http://www.anmb.ro
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Susţinerea bibliotecii universitare „Eugeniu Botez” prin 
abonarea la reviste de specialitate românesti şi straine 

CA Permanent  PMR  

Dezvoltarea materialelor didactice în format electronic, armonizarea 
cu noutăţile ştiinţifice în domeniu, diseminarea acestora pe platforma 
e-learning. 

Şef CTI 
şefi dep 

Permanent pct 5 
PSDI  

 

Îmbunătăţirea activităţii de comunicare intre cadrele didactice şi 
studenţi şi dezvoltarea printre aceştia a sentimentului că sunt 
parteneri in procesul educaţional  

Preşedintele 
SU 

Permanent pct 5 
PSDI  

Plan de activitati 
extracuriculare_2012 

Coerenţa conţinuturilor şi corelarea programelor analitice pe 
categorii de discipline 

Coordonatori 
PS 

Anual în 
luna sept. 

pct 5 
PSDI  

 

Promovarea programelor interacademice de specializare a cadrelor 
didactice tinere, în contextul dimensiunii europene a carierei 
ştiinţifice; 

şef BPC Permanent pct 8 
PSDI  

 

Incadrarea cu personal şi dezvoltarea Biroului de Relaţii Comunitare 
şi marketing universitar  

şef personal Cf stat pct 8 
PSDI  

 

Ridicarea nivelului de pregătire a cadrelor didactice, prin pregătirea 
în regim instituţionalizat cu accent pe învăţarea centrată pe student 

Prorector 
didactic 

Permanent pct 13 
PACEI  

Plan de 
perfectionarea pers. 

did. _2012_SP 

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

Analiza posibilităţilor de acordare a unor burse de studii studenţilor 
FMC şi de cofinanţare a mobilităţilor de studiu şi de predare pentru 
anul universitar 2012-2013, respectiv  2013-2014  

Prorector 
didactic 

01.06.2012 RCEAC 
2010 

 

Stabilirea comisiei pentru analiza şi realizarea  cerinţelor  înfiinţării 
şcolii doctorale  

Prorector 
didactic 

Prorector CS 

01.06.2012 pct 6 
PACEI  

 Acreditarea  unei şcoli 
doctorale in domeniul 
fundamental al 
ştiinţelor inginereşti  
 

Organizarea unor masterate de cercetare care deschid perspectiva 
pentru expertiza avansată şi spre studiile doctorale ca o condiţie 
absolut necesară şi premergătoare înfiinţării şcolii doctorale 

Prorector 
didactic 

Prorector CS 

01.12.2012 PMR  

 
Intocmit 

Seful Secţiei Învăţământ, Cercetare ştiinţifică şi Asigurarea a Calităţii 
 
Cpt. cdor. SL univ. dr. ing. 
                             Ionel POPA 
                                                                                                                                             PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

                                 Cdor. conf univ. dr. 
                                                         Virgil ENE-VOICULESCU  


