Raport de activitate al Consiliului de Administrație al SNSPA
2020
În conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile Cartei SNSPA,
Consiliul de administraţie al universităţii este format din rector, prorectori, decani,
director general administrativ şi un reprezentant al studenţilor.
Consiliul de administraţie asigură conducerea operativă a universităţii şi aplică
deciziile strategice ale senatului universitar, sub conducerea rectorului. De asemenea,
consiliul de administraţie:
a) stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţional. Avizează propunerea
pentru bugetul anual;
b) aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual;
c) aprobă 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 desfiinţare 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.
Consiliul de Administrație al SNSPA a asigurat pe parcursul anului 2020
conducerea executivă a universității prin organizarea a 44 ședințe față în față (ianuarie
– martie 2020) și în format online prin intermediul aplicației Cisco Webex (martie –
decembrie 2020). Numărul mare de ședințe s-a datorat și situației epidemiologice de la
nivel național, fiind necesar ca la nivelul Consiliului de Administrație să fie aprobate
numeroase decizii operative atât pentru organizarea activității administrative a
instituției, dar și pentru adaptarea activităților academice la noile realități.
Pe parcursul anului 2020 au fost adoptate 168 decizii care au vizat gestionarea
activităților curente ale universității, dar și măsuri pentru protejarea sănătății studenților
și angajaților universității.
La toate ședințele Consiliului de Administrație au participat membrii, conform
prevederilor legale și regulamentelor interne, dar și invitați permanenți (Președintele
Senatului și directorii tuturor structurilor administrative ale universității) sau alți invitați
în funcție de ordinea de zi a ședinței de CA.

Deciziile Consiliului de Administrație au fost comunicate cu celeritate Senatului
SNSPA fie spre aprobare, fie spre informare. Prin această comunicare continuă s-a
încercat asigurarea unei coerențe decizionale într-o situație de criză.
Pe parcursul anului 2020, urmare a alegerilor și concursurilor publice care au avut
loc la nivelul universitar, s-a modificat și componența Consiliului de Administrație al
universității pentru mandatul 2020-2024, componență avizată prin decizia nr. 130/2020
și aprobată de Senatul universitar prin hotărârea nr. 69/2020.
Peste 50% din deciziile Consiliului de Administrație au vizat aspecte academice
sau legate direct de procesul didactic și de cercetare, iar aproximtiv 45% din decizii au
vizat aspecte administrative, de gestionare și administrare a bunurilor și fondurilor
instituției.

Prezentat în ședința Senatului SNSPA din 17 februarie 2021

