
 
 

 

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) 

Raport de activitate 2020 

 

 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 efectuează evaluarea internă a 

calităţii programelor de studii, a calităţii programelor de cercetare şi a calității 

managementului. 

 Ȋn urma Hotărârii Senatului SNSPA 28/2020, a fost adoptat noul Regulament de 

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

Naţională de Studii Politice şi Administrative. În cadrul aceluiaşi document a fost 

aprobată şicomponenţa Comisiei, după cum urmează: 

1. Lect.univ.dr. Radu Cucută – Președinte, (DRIIE) 

2. Prof.univ.dr. Dumitru Iacob, Membru, (FCRP) 

3. Prof.univ.dr. Ani Matei, Membru, (FAP) 

4. Conf.univ.dr. Mihai Ungureanu, Membru, (FSP) 

5. Lect.univ.dr. Laurențiu Treapăt, Membru, (FM) 

6. Studentă Florina Nănescu, Membru  

7. Student Cezar Blebea, Membru 

În urma Hotărârii Senatului SNSPA nr. 57 din 9 Septembrie 2020, Lect. univ. dr. 

Monica Bîra a luat locul domnului prof. Univ. Dr. Dumitru Iacob în cadrul Comisiei. 

 În perioada analizată, CEAC a derulat următoarele activităţi: I. În domeniul 

evaluării programelor de studii – au fost supuse evaluării şi avizării dosare privind 

autorizarea/ acreditarea unor noi programe/structuri sau evaluarea periodică a unor 

programe/structuri deja existente, II. În domeniul evaluării personalului academic au 

fost evaluate dosarele canidaților pentru posturile scoase la concurs în anul 2020.  

 

I. În domeniul evaluării programelor de studii 

În data de 16 decembrie 2020, Președintele CEAC a convocat online membrii Comisiei în vederea 

avizării Raportului de evaluare internă în vederea evaluării externe periodice a domeniului de 

studii universitare de masterat „Management”. În data de 21 decembrie 2020, după finalizarea 

ședinței extraordinare, membrii CEAC au decis în unanimitate avizarea pozitivă a documentului, 

în conformitate cu prevederile articolului 4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din Şcoala Naţională de Studii Politice şi 

Administrative, respectiv ale articolului 26 din Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, 

monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu. Raportul a fost analizat din 

perspectiva metodologiilor şi documentelor care stabilesc criteriile de performanţă şi 

standardele de calitate.  

 



 
 

 

II. În domeniul evaluării personalului academic 

1. I n data de 27 ianuarie 2020, î n urma s edint ei operative a Comisiei de Evaluare s i 

Asigurare a Calita t ii din cadrul SNSPA, î n vederea aviza rii dosarelor candidat ilor î nscris i 

la concurs, s ase din cei s apte membri ai comisiei au decis avizarea favorabila  a 

urma toarelor dosare. 

Poziția în statul 

de funcțiuni 

Departamentul / 

Facultatea care a scos 

postul la concurs 

Numele și prenumele 

candidatului 
Aviz CEAC 

lector 37 FSP- DRIIE Antonia Oana Colibășanu Aviz pozitiv 

lector 36 FSP- DRIIE Bogdan Munteanu Aviz pozitiv 

conferențiar 13 FAP Rădulescu Crina Ramona Aviz pozitiv 

lector 38 FCRP Buturoiu Dana Raluca Aviz pozitiv 

lector 37 FCRP Ștefăniță Oana Aviz pozitiv 

conferențiar 16 FCRP Denisa Adriana Oprea Aviz pozitiv 

 

2. I n data de 25 august 2020, dupa  finalizarea s edint ei extraordinare a Comisiei de 

Evaluare s i Asigurare a Calita t ii din cadrul SNSPA, convocata  online de ca tre pres edinte, 

î n data de 21 august 2020, î n vederea aviza rii dosarelor candidat ilor î nscris i la concurs, 

pentru ocuparea posturilor stabilite prin Hota ra rea Senatului din 17 februarie 2020, s ase 

din cei s apte membri ai comisiei au decis avizarea pozitiva  a celor patru dosare de 

concurs. 

Poziția în statul 

de funcțiuni 

Departamentul / 

Facultatea care a scos 

postul la concurs 

Numele și prenumele candidatului Aviz CEAC 

conferenţiar 8 FAP Biţoiu Ioana-Teodora Aviz pozitiv 

conferențiar 20 FCRP Abraham Florin Aviz pozitiv 

lector 48 FCRP Ciochină Raluca-Silvia Aviz pozitiv 

lector 49 FCRP Cheregi Bianca-Florentia Aviz pozitiv 

 

Concluziile prezentului raport au fost însuşite în unanimitate de membrii 

Comisiei, după cum urmează: 

Semnătura: 

1. Lect. Univ. Dr. Radu-Alexandru CUCUTĂ – Preşedinte (DRIIE)  Da 

2. Prof. Univ. Dr. Ani MATEI – Membru (FAP)    Da 

3. Lect. Univ. Dr. Monica Bîră – Membru (FCRP)  Da 

4. Conf. Univ. Dr. Mihai UNGUREANU– Membru (FSP)  Da 

5. Lect. Univ. Dr. Laurenţiu-Mihai TREAPĂT – Membru (FM)  Da 

6. Studentă Florina NĂNESCU       Da 

7. Student Cezar-Iulian BLEBEA      Da 

 

Prezentat în ședința Senatului SNSPA din 17 februarie 2021 


