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METODOLOGIE  

de înfiinţare şi evaluare periodică a Centrelor de cercetare în  

Academia Navală "Mircea cel Bătrân" 
 

I.INTODUCERE 

1.1 Prezenta metodologie este elaborată pe baza următoarelor  prevederi: 

- Hotărârea de Guvern nr. 551 / 06.06.2007 pentru aprobarea Criteriilor şi standardelor, 

precum şi a Metodologiei de evaluare şi atestare a capacităţii de a desfăşura activităţi de 

cercetare – dezvoltare de către unităţi şi instituţii care au în obiectul de activitate cercetarea – 

dezvoltarea şi de acreditare a unităţilor componente ale sistemului de cercetare – dezvoltare 

de interes local; 

- Regulamentul privind SMC la Academia Navală "Mircea cel Bătrân"; 

- Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de cercetare ştiinţifică la Academia 

Navală "Mircea cel Bătrân"; 

- *** www.cncs-uefiscdi.ro 

1.2 Pentru o mai bună organizare a activităţii de cercetare ştiinţifică în Academia Navală 

"Mircea cel Bătrân" se impune înfiinţarea, organizarea, evaluarea şi recunoaşterea 

instituţională a unor centre de cercetare de interes local. 

1.3 Pentru a funcţiona ca unităţi recunoscute instituţional, Centrele de cercetare trebuie să 

solicite evaluarea periodică, pe baza unor criterii de performanţă acceptate de comunitatea 

academică. 

1.4 Se propune ca evaluarea instituţională periodică a Centrelor de cercetare din Academia 

Navală "Mircea cel Bătrân" să se desfăşoare odată la 3 ani. Scopul evaluării este de a se 

asigura un proces de îmbunătăţire continuă a calităţii activităţii de cercetare ştiinţifică şi de 

organizare a acesteia. 

 

II. ÎNFIINŢAREA CENTRELOR DE CERCETARE 

2.1 Pot fi înfiinţate Centre de cercetare la nivelul departamentelor sau al facultăţilor cu 

caracter interdisciplinar, având în colectivele de cercetare cadre didactice (titulare sau 

asociate) de la mai multe departamente. Dosarul de înfiinţare a Centrului de cercetare va fi 

transmis Consiliului Ştiinţific al Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" şi trebuie să conţină 

următoarele: 

 2.1.1 Proces verbal al şedinţei de constituire, însoţit de lista cu semnăturile membrilor 

şi a Directorului desemnat al Centrului de cercetare (Anexa nr.1.1); 

 2.1.2 Cererea de înfiinţare a Centrului de cercetare cu denumirea, locul de desfăşurare 

a activităţilor Centrului şi dotarea existentă (Anexa nr.1.2); 

2.1.3 Strategia de dezvoltare a Centrului de cercetare (Anexa nr.1.3); 

2.1.4  Înregistrarea documentelor la biroul DC, analizarea propunerii şi elaborarea 

Ordinului Rectorului se va realiza în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea propunerii, 

după aprobarea în Senatul universitar. 

 

III. EVALUAREA PERIODICĂ A CENTRELOR DE CERCETARE 

3.1 La propunerea prorectorului cu cercetarea ştiinţifică, Senatul universitar al Academiei 

Navale "Mircea cel Bătrân" aprobă Programul de evaluare (după 3 ani); 
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3.2 Directorul Centrului de cercetări planificat a fi evaluat, depune la Consiliul ştiinţific, cu 

30 de zile înainte de data planificată, documentaţia pentru reevaluarea centrului, cu 

următoarea structură: 

 3.2.1 Fişa sintetică de descriere a Centrului de cercetări; 

 3.2.2 Lista membrilor Centrului de cercetări cu semnături; 

 3.2.3 Modul de organizare (Regulamentul/Statutul de organizare şi funcţionare); 

 3.2.4 Strategia de dezvoltare a Centrului, programele anuale de cercetare pentru 

perioada analizată; 

3.3 Consiliul ştiinţific verifică informaţiile incluse în documentaţia de evaluare a centrului, la 

sediul Centrului de cercetări, pe baza documentelor care să ateste informaţiile şi pe baza 

discuţiilor cu membrii Centrului de cercetări. 

3.4 Concluziile evaluării sunt sintetizate într-un Proces verbal, care va include aprecieri 

referitoare la următoarele aspecte: 

 3.4.1 organizarea centrului;  

 3.4.2 planificare şi dezvoltare; 

 3.4.3 performanţa în cercetare; 

 3.4.4 climatul şi atmosfera de lucru, relaţia directorului cu ceilalţi membri ai Centrului 

de cercetare; 

 3.4.5 recomandarea de menţinere, creştere sau descreştere al nivelului (A, B sau C), 

încetare a recunoaşterii instituţionale a Centrului de cercetări. 

3.5 Preşedintele Consiliului Ştiinţific al Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" informează 

Senatul universitar cu privire la rezultatele procesului de evaluare / reevaluare şi solicită 

validarea recomandării Consiliului Ştiinţific. 

3.6 Secretarul Consiliului Ştiinţific postează pe site-ul Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" 

informaţiile referitoare la rezultatele evaluării instituţionale a Centrului de cercetare. 

3.7 Pe baza concluziilor evaluării periodice, corelat cu vizibilitatea ştiinţifică naţională şi 

internaţională, conducerea Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" poate recomanda Centrelor 

de cercetare să întreprindă demersuri pentru acreditarea de către CNCS conform H.G. 

551/2007. 

 

IV. DISPOZIŢII FINALE 

4.1 Prezenta Metodologie de înfiinţare şi evaluare periodică a Centrelor de cercetare în 

Academia Navală "Mircea cel Bătrân" a fost aprobată în şedinţa Senatului universitar nr. 595 

din 24.06.2014. 
 

COMANDANTUL (RECTORUL) 

 ACADEMIEI NAVALE „MIRCEA CEL BĂTRÂN” 

  Contraamiral de flotilă  

Prof. univ. Dr. ing. Vergil CHIŢAC 
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Anexa 1.1 

 

Proces verbal al şedinţei de constituire (model cadru) 

al Centrului de cercetare............................... 

din data de..................... 
 

 

 La şedinţa de constituire a Centrului de 

cercetare................................................................ 

au participat ....(nr.).........cadre didactice din departamentul/departamentele, din 

Facultatea/Facultăţile din cadrul ANMB. 

Ordinea de zi: 

- Stabilirea denumirii Centrului de cercetare 

- Stabilirea numărului de membri 

- Alegerea Directorului şi a membrilor biroului de conducere  

(3 persoane) 

- Stabilirea locului de desfăşurare a activităţilor Centrului 

 

 

Întocmit, 

 

Se anexează, 

 

Lista cu semnăturile membrilor Centrului de cercetare 

...................................................................................... 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi 

prenume 

Titlu 

ştiinţific 

Funcţia în 

cadrul 

Centrului 

Facultatea/Departamentul Semnătură 
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Anexa nr. 1.2 

 

Cererea de înfiinţare a Centrului de cercetare.................................................... 

Domnule Rector, 

 

 Ca urmare a şedinţei de constituire a Centrului de 

cercetare............................................... 

format din..................membri din Departamentul.............../Departamentele.................... din 

cadrul Facultăţii.................../Facultăţilor.....................vă solicităm să aprobaţi ca loc de 

desfăşurare a activităţilor de cercetare ale Centrului, (denumirea 

locaţiei)....................................... 

 

 Anexăm prezentei cereri, Lista cu dotarea existentă (minimală) la înfiinţarea 

Centrului..................................... 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire mijloc fix sau 

obiect de inventar 

Cantitate Caracteristici (stare) Observaţii 

     

     

     

 

Director, 

Data...................                                                               .................................. 

        Semnătura 

Anexa nr. 1.3 

                                                  

Strategia de dezvoltare pe 3 ani, a Centrului de cercetare................... 

 

Nr. 

crt. 

Acţiuni 

preconizate 

Cuantificare Surse de 

finanţare 

Responsabil Termen 

      

      

      

      

 

Director, 

............................... 

Semnătura 


