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Comunicat de presă 

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată! 

Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, beneficiara unui proiect PNRR în valoare de 

peste 2 milioane de euro 

 

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” este beneficiar al proiectului „Digitalizarea 

infrastructurii Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” (Digi ANMB) - Cod 1248013766 din 

componenta C15-Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 

Valoarea totală a proiectului este de 13.071.215 lei, din care valoarea eligibilă și 

nerambursabilă din PNRR este de 10.984.214 lei. Perioada de implementare a 

proiectului este 16 septembrie 2022 – 31 decembrie 2025. 

Deschiderea oficială a proiectului a avut loc joi, 13 octombrie 2022, activitate în 

cadrul căreia au fost prezentate principalele obiective: dezvoltarea infrastructurii și 

ofertei de resurse digitale în vederea utilizării în procesul didactic și de cercetare; 

dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice, de cercetare științifică și 

didactic auxiliar pentru activitățile de învățământ și cercetare științifică bazate pe medii 

digitale; dezvoltarea competențelor digitale ale studenților și masteranzilor bazate pe 

medii digitale; actualizarea curriculumului pentru creșterea gradului de formare de 

competențe digitale ale viitorilor absolvenți. 

Prin intermediul proiectului „Digitalizarea infrastructurii Academiei Navale „Mircea 

cel Bătrân” (Digi ANMB) - Cod 1248013766 din componenta C15-Educație a Planului 

Național de Redresare și Reziliență (PNRR), beneficiarul, Academia Navală „Mircea cel 

Bătrân”, va susține dotarea amfiteatrelor/sălilor de predare/seminar/laboratoare cu 

mijloace IT și audio-video conectate la internet; dezvoltarea bibliotecilor virtuale și 

facilitarea accesului studenților la resursele online; dezvoltarea infrastructurii sistemului 

e-learning care să asigure suportul activităților educaționale, accesul la conținutul 

educațional, sistemul de management al cursurilor și cursanților, standardele, 

instrumentele și tehnicile care fac acest lucru posibil din punct de vedere tehnic, 

asigurarea condițiilor și a infrastructurii necesare pentru desfășurarea activităților 
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educaționale pe platforma e-learning; dezvoltarea capacității de inovare digitală la nivel 

instituțional prin modernizarea cadrului de reglementare și facilitarea cooperării cu 

industria IT și mediul academic; dezvoltarea și modernizarea infrastructurii necesare 

“învățării prin simulare” și digitalizării procesului de învățământ cu asigurarea 

permanentă a accesului la noile concepții și tehnologii. 


