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I.CINE SUNTEM?
Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“ este o instituţie
militară de învăţământ de nivel postliceal care are misiunea de a pregăti personalul necesar Forţelor
Navale precum şi altor beneficiari în vederea întrebuinţării, întreţinerii, administrării şi reparării
armamentului, tehnicii şi a altor materiale din înzestrare, asigurând, totodată, competenţele de
leadership necesare pentru gradele superioare de maistru militar.
Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“ funcţionează în
baza prevederilor Constituţiei României, Legii educaţiei naţionale, ordinelor Ministrului Apărării
Naţionale, actelor normative referitoare la sistemul de învăţământ emise de Ministerul Educaţiei
Naţionale precum şi a Regulamentului de ordine interioară propriu.
Şcoala are o durata de doi ani şi formează maiştri militari pe filiera directă din absolvenţi de
liceu, băieţi şi fete.
Începând cu anul de învăţământ 2012-2013 Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor
Navale „Amiral Ion Murgescu“ organizează şi desfăşoară şi cursuri de perfecţionare/specializare
pentru maiştrii militari de marină în activitate.
Urmare a evaluării externe privind asigurarea calităţii desfăşurate de către ARACIP, şcoala a
primit în anul 2017 atestatul privind nivelul calităţii educaţiei, prin care se confirmă îndeplinirea
standardelor de acreditare, prevăzute de HG nr. 21/2007, privind aprobarea Standardelor de autorizare
de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de
acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Astfel, a fost atestată
obţinerea calificativelor Excelent şi Foarte Bine, cu un punctaj de 159, la 43 de indicatori de
performanţă prevăzuţi de HG 1534/2008 , privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor
de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar. Indicele de
eficienţă, conform Hărţii Naţionale a Riscului Educaţional a fost de 1,026.
La sfârşitul perioadei de şcolarizare, absolvenţii sunt repartizaţi în unităţile Forţelor Navale, în
una din următoarele specialităţi:
- Timonier şi tehnică de navigaţie navală;
- Artilerie navală şi antiaeriană;
- Rachete navale şi antiaeriene;
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- Arme sub apă;
- Comunicaţii navale şi observare semnalizare;
- Radiolocaţie navală;
- Hidroacustică;
- Motoare şi maşini navale;
- Motoare şi instalaţii electrice navale.
Baza materială a şcolii este formată din: 6 laboratoare; 16 cabinete, un atelier de întreţinere /
şcoală; o sală de sport, o bibliotecă, 3 poligoane, o aulă. Sunt asigurate 16 săli de clasă şi o sală de
lectură la biblioteca şcolii.
Şcoala are capacitatea de a şcolariza personalul necesar atât Forţelor Navale, cât şi altor
beneficiari externi, în limita locurilor de cazare existente.
Puncte tari:
- încadrarea absolvenţilor la terminarea studiilor pe o funcţie corespunzătoare specialităţii;
- cazarea, hrănirea şi echiparea elevilor sunt gratuite pe perioada şcolarizării;
- semnarea unui contract pe o perioadă de 8 ani cu M.Ap.N. la terminarea studiilor;
- asistenţă medicală gratuită;
- cadre didactice calificate 100%, ceea ce asigură transmiterea eficientă a informaţiilor de
specialitate;
- desfăşurarea de şedinţe practice în unităţi de nave din Forţele Navale pentru cunoaşterea
tehnicii şi a vieţii de la bordul navelor;
- spaţii numeroase de instruire care permit aplicaţii complexe şi folosirea cunoştinţelor din mai
multe domenii / discipline / module;
- şcoala are încheiate parteneriate cu instituţii din MApN, ISJ Constanţa, instituţii de
învăţământ preuniversitar şi asociaţii neguvernamentale;
- curriculum-ul proiectat de şcoală reflectă posibilităţile acesteia de a pregăti maiştri militari în
toate domeniile şi specialităţile solicitate de beneficiari;
- starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare;
- biblioteca şcolii dispune de un număr însemnat de volume şi titluri (carte tehnică de
specialitate, literatură militară, beletristică, carte pentru ştiinţe socio-umane);
- existenţa cabinetului de consiliere psihologică etc.

II.
FIŞĂ de AUTOEVALUARE
privind
NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM
STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr.
21/18.01.2007) şi STANDARDELOR DE REFERINŢĂ - (H.G. nr. 1534/2008 )

Nr.
Indicatori de performanţă
crt.
DOMENIU CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
Subdomeniu Baza materială (resurse)
Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ şi
1
auxiliarelor curriculare
Accesibilitatea spaţiilor auxiliare
2
Accesibilitatea spaţiilor şcolare
3
Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare
4
Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare
5
Dotarea spaţiilor şcolare
6
Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare
7
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Calificativul
acordat

Foarte Bine
Foarte Bine
Foarte Bine
Excelent
Foarte Bine
Foarte Bine
Foarte Bine

Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare / centrului de
Foarte Bine
informare şi documentare
Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative
9
Foarte Bine
Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare
10
Foarte Bine
Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii
11
Foarte Bine
Utilizarea spaţiilor auxiliare
12
Foarte Bine
Utilizarea spaţiilor şcolare
13
Foarte Bine
Subdomeniu Resurse umane
Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic
14
Foarte Bine
Managementul personalului didactic şi de conducere
15
Foarte Bine
Subdomeniu Structurile instituţionale, administrative şi manageriale
Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în
16
Foarte Bine
timpul desfăşurării programului
Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi.
17
Foarte Bine
Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi
18
Foarte Bine
Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă şi externă
19
Excelent
Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei;
20
Excelent
înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor.
Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective (proiectul de
21
Foarte Bine
dezvoltare şi planul de implementare)
Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ
22
Foarte Bine
Organizarea internă a unităţii de învăţământ
23
Excelent
DOMENIU EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ
Subdomeniu Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz
Activitatea metodică a cadrelor didactice
24
Foarte Bine
Activitatea ştiinţifică
25
Foarte Bine
Subdomeniu Activitatea financiară a organizaţiei
Constituirea bugetului şcolii
26
Foarte Bine
Execuţia bugetară
27
Foarte Bine
Subdomeniu Conţinutul programelor de studiu
Definirea şi promovarea ofertei educaţionale
28
Excelent
Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii
29
Excelent
Proiectarea curriculumului
30
Foarte Bine
Realizarea curriculumului
31
Foarte Bine
Subdomeniu Rezultatele învăţării
Evaluarea rezultatelor şcolare
32
Foarte Bine
Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare (extra-clasă şi extra33
Foarte Bine
şcolare)
DOMENIU MANAGEMENTUL CALITĂŢII
Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
Optimizarea accesului la resursele educaţionale
34
Foarte Bine
Subdomeniu Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii
Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ
35
Foarte Bine
Subdomeniu Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii
Constituirea şi funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a
36
Foarte Bine
calităţii
Subdomeniu Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral
37
Foarte Bine
Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării
Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării
38
Foarte Bine
8
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Subdomeniul Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi
activităţilor desfăşurate
Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare
39
Foarte Bine
Subdameniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
Dezvoltarea profesională a personalului
40
Foarte Bine
Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională
41
Foarte Bine
Existenţa
şi
aplicarea
procedurilor
interne
de
asigurare
a
calităţii
42
Foarte Bine
Subdomeniu Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi,
după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite
43

Asigurarea accesului la oferta educaţională a şcolii

Foarte Bine

III. UNDE VREM SĂ AJUNGEM?
Procesul de învăţământ din Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion
Murgescu“ asigură formarea iniţială şi continuă a personalului militar, în acord cu standardele
educaţionale naţionale şi euroatlantice, precum şi cu exigenţele instruirii trupelor, capabil să-şi asume
responsabilităţile îndeplinirii atribuţiilor funcţiilor pentru care se asigură pregătirea.
În perioada următoare se vor depune eforturi pentru:
1. creşterea interesului elevilor privind procesul instructiv educativ;
2. dezvoltarea bazei materiale şi asigurarea unor condiţii optime de instruire, cazare şi
hrană elevilor şcolii;
3. diversificarea portofoliului de cursuri de specializare / perfecţionare.
4. perfecţionarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar;
5. asigurarea unui număr cât mai mare de candidaţi pentru anul şcolar următor.

Comandantul Şcolii Militare de Maiştri Militari
a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“
Comandor
Viorel Vasile ROMAN
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