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DECAN, 

 

Prof. univ. dr. Ovidiu-Leonard TURCU 

 
 
 

RAPORT PRIVIND EVALUAREA INTERNĂ 
a programelor de studii de licență și master – învățământ cu frecvență, din cadrul 

Facultății  de Științe Economice 
 

 În perioada 07 februarie – 07 martie 2022 a fost organizată activitatea de evaluare 
periodică internă a programelor de studii (licență și master) – învățământ cu frecvență, din 
cadrul Facultății de Științe Economice.  

Evaluarea a fost realizată de către membrii Comisiilor de evaluare internă a 
programelor de studii (CEIPS), în conformitate cu prevederile: Procedurii operaționale 
PO 12 Ed.9, R.0, Inițierea, aprobarea,  monitorizarea,  îmbunătățirea și evaluarea periodică a 
programelor de studii și a planurilor de învățământ; Regulamentului privind inițierea, 
aprobarea, monitorizarea, îmbunătățirea și evaluarea periodică a programelor de studii, 
R-05-03, Ed. 3, R1; Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiilor pentru evaluarea 
și asigurarea calității în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-11.11-01, Ed.6, R0.  

Pentru realizarea Raportului primar/final de evaluare internă s-au folosit formularele 
F.97.07 Ed.6 (Licență) și F.553.16 Ed.04 (Master).  

Componența CEIPS a fost aprobată în Consiliul Facultății din data de 01.03.2021 (nr. 
înreg. 220/26.02.2021). 

Comisia de evaluare și asigurare a calității de la nivelul facultății (CEACF) a realizat o 
centralizare a rapoartelor de evaluare periodică internă a programelor de studii și a întocmit 
un raport propriu. CEACF a fost aprobată în Consiliul Facultății din data de 23.09.2021 (nr. 
înreg. 853/23.09.2021), în următoarea componență: lect. univ. dr. Simona-Elena 
Dragomirescu (președinte), prof. univ. dr. Eugenia Harja (membru), prof. univ. dr. Mihai 
Deju (membru), Marian Ovidiu-Constantin (student), Daniela Măgirescu (reprezentantul 
angajatorilor).  

 
Programele de studii pentru care s-a realizat evaluarea periodică internă, sunt 

următoarele: 
1. Programul de studii de licență Administrarea afacerilor–IF:  

• Responsabil program - prof. univ. dr. Eugenia Harja;  
• Componența CEIPS:  prof. univ. dr. Ovidiu-Leonard Turcu (președinte),  lect. univ. dr. 

Andreea Feraru (membru) și lector univ. dr. Nicoleta Popovici (membru).  
• Din Raportul Comisiei cu nr. 277/04.03.2022 rezultă că au fost îndeplinite criteriile 

de evaluare, fiind acordat calificativul Încredere.  
 
2. Programul de studii de licență Contabilitate și informatică de gestiune – IF: 

• responsabil program - prof. univ. dr. Mihai Deju; 
• componența CEIPS:  conf. univ. dr. Aristița Rotilă (președinte), conf. univ. dr. Daniel 

Botez (membru) și lect. univ. dr. Liviana Nimineț (membru); 
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• din Raportul Comisiei cu nr. 278/04.03.2022 rezultă că au fost îndeplinite criteriile 
de evaluare, fiind acordat calificativul „Încredere”. 

 
3. Programul de studii de licență Marketing – IF: 

• responsabil program - prof.univ.dr. Eugenia Harja; 
• componența CEIPS:  conf. univ. dr. Nichifor Bogdan Vasile (președinte), conf. univ. 

dr. Țimiraș Laura Cătălina (membru) și lect. univ. dr. Stângaciu Oana-Ancuța 
(membru).  

• din Raportul Comisiei cu nr. 282/07.03.2022 rezultă că au fost îndeplinite criteriile 
de evaluare, fiind acordat calificativul „Încredere”. 

 
4. Programul de studii de master Contabilitate, audit și  expertiză contabilă- IF: 

• responsabil program - conf. univ. dr. Daniel Botez; 
• componența CEIPS:  prof. univ. dr. Mihai Deju (președinte), lect. univ. dr. Daniela-

Cristina Solomon (membru) și lect. univ. dr. Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț 
(membru); 

• din Raportul Comisiei cu nr. 284/07.03.2022 rezultă că au fost îndeplinite criteriile 
de evaluare, fiind acordat calificativul „Încredere”. 

 
5. Programul de studii de master Marketing și comunicare în afaceri– IF: 

• responsabil program - conf. univ. dr. Bogdan Vasile Nichifor; 
• componența CEIPS:  prof. univ. dr. Eugenia Harja (președinte), conf. univ. dr. 

Marcela Cornelia Danu (membru) și lect. univ. dr. Luminița Iulia Zaiț (membru); 
• din Raportul Comisiei cu nr. 283/07.03.2022 rezultă că au fost îndeplinite criteriile 

de evaluare, fiind acordat calificativul „Încredere”. 
 
6. Programul de studii de master Managementul și administrarea afacerilor mici și 

mijlocii - IF: 
• responsabil program - prof.univ.dr. Ovidiu-Leonard Turcu; 
• componența CEIPS:  conf. univ. dr. Mironescu Roxana (președinte), conf. univ. dr. 

Costel Ceocea (membru) și lect. univ. dr. Andreea Feraru (membru).  
• din Raportul Comisiei cu nr. 211/14.02.2022 rezultă că au fost îndeplinite criteriile 

de evaluare, fiind acordat calificativul „Încredere”. 
 
Se constată că toate programele de studii din cadrul Facultății de Științe Economice au 

primit calificativul maxim de „Încredere”. 
Raportul a fost discutat și aprobat în Consiliul Facultății din 10.03.2022. 

 
 

Întocmit, 
Președinte CEACF, 

Lect. univ. dr. Simona-Elena Dragomirescu 


