
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al  
Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din  

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 
 

Capitolul I. Dispoziţii generale 
 
Art. 1. 
Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) este o structură autonomă în 
cadrul SNSPA şi se subordonează direct Senatului. Misiunea CEAC este de a elabora 
standardele şi procedurile de evaluare şi asigurare a calităţii: calitatea programelor de 
studiu, calitatea predării şi cercetării (personalul academic), calitatea programelor de 
cercetare, calitatea managementului. De asemenea, CEAC va efectua evaluarea internă 
a calitatăţii programelor de studii, a calităţii programelor de cercetare şi a calităţii 
managmentului.  
 
Art. 2. 
Pentru îndeplinirea misiunii sale, CEAC îşi desfăşoară activitatea în temeiul 
prevederilor referitoare la învăţământul superior din Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei precum şi din Ordonanţa de urgenţă nr. 102/2006, 
din Legea 87/ 10.04.2006 şi Legea 240/12.07.2007, precum şi pe baza normelor 
Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). 
 
Art. 3. 
Pentru a-şi îndeplini misiunea, CEAC îşi constituie propriul colectiv de evaluatori 
interni şi externi. Evaluatorii şi colaboratorii interni şi externi (din CEAC, SNSPA sau 
alte universităţi româneşti sau străine) au următoarele atribuţii: 

- elaborează standardele şi procedurile de evaluare şi asigurare a calităţii; 
- evaluează programele de studii, programele de cercetare, personalul academic şi 

managementul la nivelul fiecărei componente din SNSPA; 
- întocmesc rapoarte de evaluare însoţite de proiecte de creştere a calităţii; 
- oferă expertiză academică în privinţa standardelor şi a programelor de studii.  
 

Capitolul II. Atribuţii, structură organizatorică, funcţiile executive 
 
Art. 4. Atribuţiile  CEAC 
În domeniul proiectării calităţii: 
- elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare a 

calităţii; 
- aplică un model internaţional de asigurarea calităţii; 
- organizează activităţi de benchmarking (stabilire a standardelor de referinţă în raport 

cu cele mai bune practici în domeniu); 
- elaborează planul strategic şi planurile operaţionale anuale pentru evaluarea, 

asigurarea şi creşterea calităţii. 
 
În domeniul evaluării calităţii: 
- aprobă procedurile obiective şi transparente referitoare la proiectarea activităţii didactice; 
- aprobă elaborarea procedurilor obiective şi transparente referitoare la evaluarea: 

studenţilor, profesorilor, programelor de studii elaborate de catedre; 
- aprobă elaborarea procedurilor obiective şi transparente referitoare la  accesibilitatea 

resurselor învăţării elaborate de catedre; 
- aprobă formatul multicriterial de evaluare a cadrelor didactice şi studenţilor elaborat 

de catedre în colaborare cu CEAC; 
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- monitorizează asigurarea calităţii de către rectorat, consiliile facultăţilor, catedre şi 
cadre didactice; 

- aprobă, evaluează şi supervizează noile programele de studii ce sunt propuse spre 
înfiinţare în SNSPA, în colaborare cu Comisiile de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 
la nivel de facultate, care au atribuţii sporite în această chestiune; 

- monitorizează şi evaluează periodic programele de studiu, în colaborare cu 
Comisiile de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la nivel de facultate, pe care le 
supervizează; 

- elaborează anual şi face public un raport de evaluare internă; 
- creează şi actualizează baza de date privind asigurarea internă a calităţii. 
 
În domeniul creşterii calităţii: 
- elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii programelor de studii, a programelor 

de cercetare, a activităţii profesorilor şi activităţii managementului academic 
- cooperează cu ARACIS şi cu alte organisme naţionale şi internaţionale 

asemănătoare; 
- se supune evaluării externe la minimum 4 ani; 
- elaborează Codul de etică profesională al membrilor şi experţilor CEAC după 

modelul Codului de etică al ARACIS şi în concordanţă cu Codul de Etică al 
SNSPA. 

 
Art. 5. Structura organizatorică a CEAC 
 
1. CEAC este alcătuit din 7 membri, dintre care: 

a. 5 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de către Senatul 
SNSPA; 

b. 2 studenţi ; 
c. 1 secretar fără drept de vot. 

 
2. CEAC are un Preşedinte. Conducerea executivă a CEAC este asigurată de către 
Preşedinte.  
3. Preşedintele CEAC este desemnat de către Rectorul SNSPA, dintre membrii 
Comisiei.  
4.  Preşedintele CEAC este membru de drept al Senatului SNSPA. 
5. Membrii CEAC nu îndeplinesc funcţii de conducere la nivel de SNSPA, cu excepţia 
Preşedintelui care asigură conducerea executivă a CEAC.  
6. Mandatul membrilor şi al Preşedintelui CEAC are aceeaşi durată cu mandatul 
membrilor Senatului SNSPA în funcţie.  
Art 6. Funcţiile executive 
Atribuţiile Preşedintelui CEAC:  

- asigură conducerea şi coordonarea CEAC, proiectarea activităţii acesteia şi 
răspunde de buna sa funcţionare; 

- reprezintă CEAC în relaţiile cu SNSPA, cu alte universităţi, cu ARACIS, 
instituţii publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate, în 
probleme legate de Evaluarea şi Asigurarea Calităţii; 

- încheie contracte de prestare de servicii cu experţi din SNSPA sau din alte 
instituţii din ţară şi străinătate, pentru evaluarea internă şi externă a calităţii 
programelor şi furnizorilor de programe de educaţie specifice învăţământului 
superior; 
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- elaborează, împreună cu membrii CEAC şi colaboratorii, un raport anual cu 
privire la activitatea CEAC pe care îl prezintă spre aprobare Senatului şi, la 
cerere, ARACIS. 

 
În îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, Preşedintele emite decizii. 
 
Capitolul III. Funcţionarea CEAC  
 
Art. 7 Organizarea şedinţelor CEAC 
CEAC se întâlneşte lunar de rutină şi în şedinţe extraordinare de câte ori este nevoie.  
Şedinţele sunt convocate de către Preşedintele CEAC sau la cererea a cel puţin 3 dintre 
membrii cu drept de vot. Şedinţele sunt statutare dacă sunt prezenţi cel puţin 3 membri 
cu drept de vot.  
Preşedintele stabileşte agenda şedinţelor lunare, votată la începutul şedinţei.  
Deciziile se iau prin majoritate simplă.  
Secretarul realizează minuta şedinţei, care devine document intern trimis membrilor 
CEAC şi adus la cunoştinţa Senatului SNSPA.  
Art. 8 Înaintarea documentelor către CEAC 
Documentele înaintate spre consultare/ avizare de către CEAC (dosare de concurs, 
dosare de autoevaluare etc.) trebuie însoţite de aprobarea Consiliului Facultăţii/ 
Departamentului din care provin.  
Răspunsul CEAC privind astfel de documente va fi formulat în minim 5 zile lucrătoare 
şi în maxim 10 zile lucrătoare.  

 
Capitolul IV. Finanţare şi retribuire 
Art. 9. Finanţarea CEAC 
CEAC se finanţează din bugetul SNSPA. O parte din finanţare poate fi obţinută din 
venituri proprii: contracte, granturi, sponsorizări. 
Art. 10. Retribuire 
Preşedintele CEAC este retribuit cu normă întreagă, echivalentă titlului universitar 
deţinut.  
Secretarul CEAC este retribuit cu normă întreagă. 
Membrii CEAC, precum şi experţii interni şi externi sunt retribuiţi în funcţie de 
sarcinile efective de proiectare şi evaluare a calităţii, la propunerea Preşedintelui pe 
bază de contract.   

 
 

Aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 71 din 29.05.2014 
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