
 

Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie pentru anul 2013 

 

 Componenţa şi atribuţiile Consiliului de Administraţie sunt stabilite în Carta Şcolii 

Naţionale de Studii Politice şi Administrative aprobată în şedinţa Senatului SNSPA prin 

Decizia nr. 205 din 28.11.2011. Din acest document, conform Art 38, aliniatul 1, 

Consiliul de Administraţie al universităţii este format din rector, prorectori, decani, 

director general administrativ, un reprezentant al studenţilor şi Secretarul şef al 

universităţii - fără drept de vot.  

 La şedinţele Consiliului de administraţie participă ca invitaţi permanenţi: 

directorul economic, directorul tehnic pentru investiţii şi achiziţii, directorul de gestiune 

a patrimoniului, reprezentantul Biroului de relaţii publice, şeful Biroului resurse umane, 

directorul juridic şi consilierul Rectorului. 

  De asemenea, conform Art. 38, atribuţiile Consiliului de Administraţie sunt de 

asigurare a conducerii operative a universităţii şi de aplicare e deciziilor strategice ale 

Senatului universitar, sub conducerea rectorului.  

Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii:  

 a) stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţional;  

 b) avizează execuţia bugetară şi bilanţul anual;  

 c) avizează propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de 

cercetare;  

 d) avizează propunerile de programe noi de studii şi formulează propuneri către 

senatul universitar de desfiinţarea a acelor programe de studii care nu se mai 

încadrează în misiunea universităţii sau care sunt ineficiente academic şi 

financiar;  

 e) aprobă operaţiunile financiare în limitele stabilite de senatul universitar;  

 f) propune senatului universitar strategii ale universităţii pe termen lung şi mediu 

şi politici pe domenii de interes ale universităţii;  

 g) adoptă alte hotărâri cu privire la buna desfăşurare a procesului academic şi 

administrativ al universităţii, în limitele legii şi ale hotărârilor Senatului 

universitar.  

  În perioada martie – septembrie 2013, la nivelul Senatului Şcoala Naţională de 

Studii Politice şi Administrative, s-a înregistrat o situaţie deosebită şi atribuţiile Senatului 

au fost preluate de Consiliul de Administraţie.  
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 Toate Deciziile de Consiliului de Administraţie care au vizat problemele 

academice, administrative, economico - financiare şi de şcolaritate au fost ratificate în 

prima şedinţă de Senat din 21.09.2013 prin Hotărârea de Senat nr.18 din 21.09.2013.  

 În cadrul şedinţei din 21.09.2013, Senatul a delegat Consiliului de Administraţie o 

parte a atribuţiilor, pentru situaţii excepţionale. Acestea sunt prevăzute în Hotărărea de 

Senat nr. 19 din 21.09.2013, Art. 1, după cum urmează:  

- aprobarea proiectului de buget şi a execuţiei bugetare; 

- aprobarea metodologiei de concurs şi a rezultatelor concursurilor pentru 

angajarea personalului didactic şi de cercetare şi evaluarea periodică a resurselor 

umane proprii; 

- aprobarea, la propunerea Rectorului, a sancţiunilor personalului cu performanţe 

profesionale slabe, în baza unei metodologii proprii şi a legislaţiei în vigoare; 

- aprobarea înfiinţării de facultăţi şi specializări, cu votul a 2/3 din membrii; 

- aprobarea planurilor de învăţământ şi a programelor ştiinţifice ale facultăţilor, 

departamentelor, unităţilor de cercetare şi secţiilor de specializare pe baza 

propunerilor acestora; 

- aprobarea statelor de funcţiuni pentru personalul didactic şi de cercetare; 

- aprobarea, pe baza propunerilor facultăţilor, a principiilor de salarizare a 

personalului didactic, de cercetare, tehnico-administrativ, precum şi a principiilor 

de acordare a burselor studenţilor, în condiţiile legii; 

- aprobarea strategiilor de utilizare a patrimoniului SNSPA;  

- aprobarea anuală, pe baza avizelor consiilor facultăţilor, a menţinerii în activitate 

a unor profesori peste limita vârstei de pensionare; 

- aprobarea altor solicitări la cererea MEN sau a altor forururi (ARACIS, INS, 

CNCSIS etc.). 

 În acelaşi document se menţionează că în situaţii diferite de cele menţionate la 

Art. 1, Consiliul de Administraţie poate aproba documentele necesare pentru buna 

funcţionare a universităţii, urmând ca Senatul universitar să ia act de măsurile 

întreprinse în vederea asumării acestora. 

 Sedinţele ordinare ale Consiliului de Administraţie au fost convocate în timp util, 

membrilor precum şi invitaţilor permanenţi având la dispoziţie Ordinea de zi (exemple 

Anexa 1), cât şi o parte din materialele supuse dezbaterii şi aprobării. În Anexa 2 sunt 

câteva exemple de Decizii ale Consiliului de Administraţie. Sedinţele Consiliului de 

Administraţie au fost convocate prin e-mail şi prin intermediul secretariatelor, iar  
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Deciziile CA au fost transmise membrilor CA, secretariatelor şi factorilor responsabili cu 

îndeplinirea prevederilor respective. 

 În perioada ianuarie – decembrie 2013 Consiliul de Administraţie s-a întrunit, de 

regulă, săptămânal sau de câte ori a fost necesar, cumulându-se un număr de 35 de 

sedinţe în care s-au formulat 236 decizii. O pondere foarte mare a acestor decizii au 

fost supuse ratificării şi în sedinţele de Senat, în care s-au formulat Hotărâri de Senat 

prin asumarea de către membrii Senatului a acestora. 

 Deciziile Consiliului de Administraţie au vizat în principal probleme academice, 

administrative, economico - financiare şi de şcolaritate. Distribuţia pe domenii de 

activitate a Deciziilor Consiliului de Administraţie a fost următoarea: 32 % pe probleme 

academice, 28% pe probleme administrative, 25% pe probleme economico – financiare 

şi 15 % pe probleme de şcolaritate, aşa cum reiese din graficului următor: 
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 Toate procesele verbale ale Consiliului de Administraţie şi Deciziile CA sunt 

arhivate la Direcţia şcolaritate.  

 

Aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 67 din 29.05.2014 
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