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OBIECTIV STRATEGIC: INTERNAȚIONALIZARE
Obiective
Operaționale

Acţiuni, programe, proiecte pentru
îndeplinirea obiectivelor

Obiectiv de
performanță

Responsabili

Periodicitate
monitorizare

Termen
îndeplinire

Stadiu
îndeplinire

Dezvoltarea
reţelei
de
parteneri
internaţionali din Spaţiul European de
Învăţământ Superior şi din mediul economic
în vederea cooperării în domeniul educaţiei,
training-ului şi al cercetării ştiinţifice.

min. 1
parteneriat de
colaborare
bilaterală

PPRI

Trimestrial

Permanent

Îndeplinit 100%
(5 parteneriate)

Încheierea unor noi parteneriate în cadrul
programului Erasmus+.

min. 2
parteneriate
interinstituționale

PPRI,
Șef Birou
Erasmus+

Trimestrial

Noiembrie
2019

Îndeplinit 100%
(6 parteneriate)

Internaționalizare
prin extinderea
rețelei de parteneri

Valorificarea
potențialului de
cercetaredezvoltare prin
implementarea
unor proiecte
comune cu

Participarea la programe operaţionale
comune, la nivel regional și internațional,
cofinanţate din fonduri structurale sau alte
fonduri regionale sau comunitare.

Îndeplinit 100%
(10 aplicații)

min. 2 aplicații

PPRI, PCS,
PFC, Directori
Centre de
cercetare

1 din 5

Trimestrial

Permanent

Observații
Încheiat un parteneriat
nou:
- Karadeniz Technical
University, Trabzon,
Turcia;
- Ordu University,
Istanbul,Turcia;
- ONMA, Odessa,
Ucraina;
- University of
Montenegro;
- Beibu Gulf University,
China;
- inaintat pentru semnare
cu NUE.
Încheiat un parteneriat
nou:
- Karadeniz Technical
University, Trabzon,
Turcia;
- Ordu University,
Istanbul,Turcia;
- Batumi Navigation
Teaching University,
Georgia;
- University of
Montenegro;
- Beibu Gulf University,
China;
- ONMA, Ucraina.
Aplicat 3 proiecte pt call
Erasmus+ KA203, 1
aplicație KA107, 1
aplicatie European
Universities, 3 proiecte
call IAMU, 1 proiect
EEA grants, 1 proiect
POC

parteneri
internaționali

Identificarea și aplicarea la cereri de
proiecte finanțate cadrul programelor
europene de educaţie şi cercetare.

Înscrierea ANMB în consorţii, clustere,
asociaţii şi forumuri profesionale relevante
sau participarea la diverse activități
organizate de acestea.
Stimularea
cooperării în plan
regional și
internațional și
accentuarea
vizibilității
internaționale

Asigurarea
calității proceselor
derulate în cadrul
BPRI
Promovarea ofertei
educaționale a
ANMB în plan
regional și
internațional.
Creșterea nivelului
de utilizare a
lb.engleze în cadrul
comunității
academice

Menținerea statutului de membru în
organizațiile regionale și internaționale la
care ANMB este parte (IAMU, ENASC).
Sprijinul
şi
încurajarea
participării
individuale a cadrelor didactice în asociaţii
profesionale sau științifice la nivel
internaţional.

Actualizarea şi ameliorarea managementului
activităţilor internaţionale.
Dezvoltarea unui portofoliu de cursuri în
limba engleză, disponibil studenţilor străini
care studiază în ANMB. Dezvoltarea
portofoliului de cursuri pentru mobilități
incoming SMS pe departamente.
Actualizarea conţinuturilor disciplinelor
(tematica, bibliografie) din oferta Erasmus+
și elaborarea fișelor/calendarelor
disciplinelor în lb.engleză pe programe de
studii.

min. 2 aplicații

min. 2
activități
min.
2organizații
active
(cotizații)
min. 2 cadre
didactice
participante la
activități în
cadrul
asociațiilor
internaționale
Actualizare
proceduri
operaționale /
min. 1 control
audit

PPRI, PCS,
PFC, Directori
Centre de
cercetare

PPRI, PCS,
Decani

PPRI, PCS,
Decani

PPRI, PCS,
Decani

Trimestrial

Permanent

Îndeplinit 100%
(2 activități)

Permanent

Semestrial

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Îndeplinit 100%
(2 organizații
active)
Îndeplinit 100%
(2 evaluatori
proiecte IAMU, 1
coordonator forum
ENASC, 7
participanti)

IAMU, ENASC,
BSAMI, BIMCO
(in curs)

- 2 of. IAMU AGA
- 2 of. ENASC
preconferinta rectorilor;
- 3 of. BSAMI AGA

Îndeplinit 100%

PPRI

Permanent

- actualizat PO 01-06;
- elaborat implementat
PO 01-07, PO 01-08, PO
01-09, PO 01-10.

Decembrie
2019
Îndeplinit 100%

min. 4 cursuri/
program de
studii

- IAMU AGA
- ENASC preconferinta
rectorilor;
- BSAMI AGA

PPRI,
Decani,
Directori
departamente

Semestrial

Permanent

Dezvoltat cursuri
studenti incoming
semestrul 2, elaborat
curs MENTORESS,
reactivat platforma
marplat.eu

Îndeplinit 100%

Actualizarea
fișelor
disciplinelor

PPRI,
Decani,
Directori
departamente

2 din 5

Semestrial

Decembrie
2019

Actualizat planurile de
invatamant si fisele
disciplinelor la toate
programele de studii
licenta

Organizarea de evenimente/conferințe în
parteneriat cu instituții similare din
străinătate, în domeniul naval sau portuar,
cu implicarea cadrelor didactice,
instructorilor și studenților militari sau
civili.

Implementarea
programului
Erasmus+ și
dezvoltarea
portofoliului de
mobilități și
schimburi de
experiență în
domeniul educației
și instrucției de
specialitate

Sprijinul
şi
încurajarea
participării
individuale
a
cadrelor
didactice/specialiștilor în programul de
mobilități
Erasmus+.
Încurajarea
şi
sprijinirea mobilităţilor de cadre didactice şi
personal administrativ prin promovarea
schimburilor inter-academice.
(analiză contract Erasmus+ 2018-2019,
incoming/outgoing
STA/STT,
parțial
contract 2019-2020)

Dezvoltarea mobilităţilor studenţilor civili
pentru studii prin programul ERASMUS +.
(analiză contract Erasmus+ 2018-2019,
incoming/outgoing SMS)

Dezvoltarea mobilităţilor studenţilor civili
pentru practică și cadeție prin programul
ERASMUS +.
(analiză contract Erasmus+ 2018-2019,
outgoing SMS)

min. 2
activități de
instruire
min. 6 cadre și
4 specialiști in
mobilități
Erasmus+
pentru predare
și training
OUTGOING
(STA/STT)
min. 4 cadre și
4 specialiști in
mobilități
Erasmus+
pentru predare
și training
INCOMING
(STA/STT)

PPRI,
Decani,
Directori
departamente

PPRI,
Decani, Șef
Birou
Erasmus+

PPRI,
Decani, Șef
Birou
Erasmus+

30 mobilități
studiu
OUTGOING
(SMS)

PPRI,
Decani, Șef
Birou
Erasmus+

5 mobilități
studiu
INCOMING
(SMS/SMP)
110 mobilități
de practică
(SMP).
Executarea
integrală a
bugetului
Erasmus+

PPRI,
Decani, Șef
Birou
Erasmus+
PPRI,
Decani, Șef
Birou
Erasmus+

3 din 5

Îndeplinit 100%
(15 activități)

Semestrial

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Octombrie
2019

Decembrie
2019

Decembrie
2019

Îndeplinit 100%
(32 mobilități)
(100% execuție
buget)

Îndeplinit 100%
(20 mobilități)
(100% execuție
buget)

Organizat 1curs ESDC,
organizare reprezentare
12 vizite de lucru,
participare organizare
Cadetnav și SeaConf

- 16/5 mobilități de
predare (STA)
- 9/2 mobilități de
training (STT)

- 7/5 mobilități de
predare (STA)
- 6/2 mobilități de
training (STT)

Decembrie
2019

Îndeplinit 100%
(117 mobilități)
(100% execuție
buget)

- 58/59 mobilități de
studiu outgoing (SMS)

Decembrie
2019

Îndeplinit 100%
(28 mobilități)
(100% execuție
buget)

- 8/10 mobilități de
studiu incoming
- 6/4 mobilități practică
SMP

Îndeplinit 96%
(168 mobilități)
(100% execuție
buget)

- 104/64 mobilități de
plasament (SMP)

Decembrie
2019

- asigurare
suport
mobilități
-oferta
facilități de
cazare studenți
incoming,
asigurare
servicii
studențești de
calitate

Asigurarea sprijinului pentru derularea
mobilităților executate în cadrul
programului Erasmus+.
Dezvoltarea infrastructurii instituționale
pentru asigurarea de servicii de calitate
pentru studenţii străini care beneficiază de
mobilități incoming în ANMB.

Dezvoltarea
programului
Erasmus militar și
diversificarea
activităților de
instruire comună
cu instituțiile
partenere

Dezvoltarea
programului
Erasmus militar și
diversificarea
activităților de
instruire comună
cu instituțiile
partenere (cont.)

Îndeplinit 100%

PPRI, Șef
Birou
Erasmus+,
Director
administrativ

Permanent

- administrare servicii de
cazare studenți străini;
- organizare Farewell
Party pentru studentii
incoming

Decembrie
2019

Îndeplinit 100%
(6 activități)

Dezvoltarea schimburilor de studenţi
militari prin programe bilaterale interuniversitare sau de tip Erasmus Militar.

min. 3 module
instruire /
module CSDP/
conferințe

PPRI,
Decani, Șef
BPRI

Asigurarea participării studenților ANMB la
marșuri de instrucție ale partenerilor
internaționali.

min. 4 studenți
outgoing

PPRI, Șef
BPRI,
Decani

min. 2 module
instruire
incoming

PPRI, Șef
Director
administrativ

min. 2
evenimente
sportive

PPRI, Șef
BPRI,
Decani

min. 10
studenți
internaționali

PPRI, Șef
BPRI,
Șef Birou Stat
Major

Organizarea de module de instruire pentru
studenţii instituțiilor militare partenere.

Participarea la activități sportive,
domeniul sporturilor nautice sau
instrucției militare de bază

în
al

Asigurarea participării studenților străini la
marșul de instrucție al NS Mircea.

4 din 5

Permanent

Permanent

Permanent

Noiembrie
2019

Permanent

Noiembrie
2019

Permanent

Noiembrie
2019

Permanent

Noiembrie
2019

- 4 module de instruire
(1Grecia, 2 Italia,1
Polonia, 1 Macedonia), 4
conferințe (SUA, Spania,
Ucraina, Bulgaria);
- 2 activități de
reprezentare cadeți
(Polonia, Olanda)

Îndeplinit 100%
(4 studenți)

- 2 NS TNATurcia;
- 2 NS HNA Grecia

Îndeplinit 100%
(4 activități)

-1 modul simulator
tactic;
- 1 modul preg.
Marinărească;
- 2 module CULP.

Îndeplinit 100%
(5 activități)

-3 competiții sportive (
Turcia, Italia, Spania);
- 2 tabere de instrucție
(Polonia, Macedonia).

Îndeplinit 100%
(16 studenți)

-16 studenți
internaționali

Dezvoltarea unor
programe
educaționale în
parteneriat

Îndeplinit 100%

Identificarea de programe de studii
universitare sau vocaționale, în universităţi
europene partenere.
min. 1 proiect

participare
târguri
Dezvoltarea procesului de internaționalizare
prin promovarea imaginii ANMB la nivel
internațional.

Promovarea
imaginii ANMB în
plan internațional,
respectiv
organizarea și
dezvoltarea
activităților de
reprezentare
internațională

Informarea permanentă a partenerilor
internaționali pe timpul activităților comune
pe baza materialelor de informare
actualizate.

organizare
evenimente
actualizare site
lb.engleză
Elaborare și
achiziție
materiale
promoționale

Desfășurarea activităților de reprezentare
internațională pe timpul vizitelor de lucru în
ANMB.

min. 8
activități de
reprezentare
incoming

Organizarea
activităților/misiunilor
de
reprezentare internațională pe timpul
vizitelor de lucru la partenerii ANMB.

min. 10
activități/
misiuni de
reprezentare în
străinătate

PRORECTOR PENTRU PROGRAME
RELAŢII INTERNAŢIONALE

PPRI, PFC,
Decani

PPRI, Șef
BPRI,
Referent
Relații
Publice,
CTI
PPRI, Șef
BPRI,
Referent
Relații
Publice,
Decani
PPRI,
Șef BPRI,
Referent
Relații
Publice,
Director
administrativ
PPRI,
Decani,
Personal
participant

ȘI

Permanent

Implicat în planificarea
semestrului comun
International Naval
Semester, sub inițiativa
ESDC

Permanent

Îndeplinit 100%

Permanent

A fost actualizat situl
ANMB, a fost reactivat
situl marplat.eu, a fost
organizat un eveniment
ESDC, 12 activități de
reprezentare

Permanent

Îndeplinit 100%

Permanent

Permanent

Permanent

Elaborat materiale
promoționale:
prezentare, insigne,
plachete, cani, materiale
personalizate

Permanent

Îndeplinit 100%
(20 activități)

Organizat și executat 12
activități reprezentare
incoming în ANMB (4
NVNA, 1 FMA, 2 LMA,
2 TNA, 1 NUE, 1
ESDC, 5 comp shipping,
3 conferințe, 2 vizite
nave)

Îndeplinit 100%
(11 activități)

Organizat 10 misiuni
outgoing în străinătate
(1 China, 2 Polonia, 4
Bulgaria, 1 Lituania, 1
Letonia, 1 Franța, 1
Italia)

Permanent

Permanent

ȘEF BIROU PROGRAME ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
Lt.cdor. Marius CUCU

Col.
Conf.univ.dr. Cătălin POPA
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