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LA NIVELUL DIDIFR 

 

 

În perioada 17 februarie – 9 martie 2020 s-a realizat autoevaluarea programelor de studii 

universitare de licenţă ale Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu 

Frecvenţă Redusă, conform procedurii PO 07.01. La acest proces au participat membrii 

comisiilor CEAC la nivel de program de studii (CEAPS). Componenţa Comisiilor de evaluare şi 

asigurare a calităţii programelor de studii a fost aprobată la nivelul facultăților ce desfășoară 

programe de studii ID și IFR.  

   

- Programul de studii Contabilitate şi informatică de gestiune - licenţă IFR, responsabil 

program lect. univ. dr. Rotilă Aristiţa. Prin decizia nr. 1552 din 12.11.2019 s-a stabilit 

comisia de evaluare şi asigurare a calităţii programului de studii, formată din prof. univ. dr. 

Deju Mihai (preşedinte), lect. univ. dr. Bucur Iulia Andreea (membru) şi lect. univ. dr. 

Dragomirescu Simona Elena (membru). Raportul comisiei cu nr. 355 din 9.03.2020 nu a 

identificat criterii care să nu fie îndeplinite, obţinând calificativul încredere. 

 

- Programul de studii Marketing – licenţă ID, responsabil program lect. univ. dr. Zaiț 

Luminița. Prin decizia nr. 1552 din 12.11.2019 s-a stabilit comisia de evaluare şi asigurare 

a calităţii programului de studii, formată din prof. univ. dr. Harja Eugenia (preşedinte), 

conf. univ. dr. Prihoancă Diana (membru) şi lect. univ. dr. Olariu Ioana (membru). Raportul 

comisiei cu nr. 357 din 9.03.2020 nu a identificat criterii care să nu fie îndeplinite, obţinând 

calificativul încredere. 

 

- Programul de studii Informatică - licenţă IFR, responsabil program lect. univ. dr. Furdu 

Iulian. Prin decizia nr. 234 din 06.02.2020 s-a stabilit comisia de evaluare şi asigurare a 

calităţii programului de studii, formată din: conf. univ. dr. Mocanu Marcelina (președinte), 

 



conf. univ. dr. Crișan Cerasela (membru) și lect. univ. dr. Popa Dan (membru). Raportul 

comisiei cu nr. 375 din 02.03.2020 nu a identificat criterii care să nu fie îndeplinite, 

obţinând calificativul încredere. 

- Programul de studii Educaţie fizică şi sportivă – licență IFR, responsabil program lect. 

univ. dr. Ciocan Vasile-Cătălin. Prin decizia nr. 547 din 25.02.2020 s-a stabilit comisia de 

evaluare şi asigurare a calităţii programului de studii, formată din prof. univ. dr. Mârza-

Dănilă Dănuț Nicu (preşedinte), conf. univ. dr. Șufaru Constantin (membru) şi lect. univ. dr. 

Sava Adrian (membru) . Raportul comisiei cu nr. 856 din 11.03.2020 nu a identificat criterii 

care să nu fie îndeplinite, obţinând calificativul încredere.  

- Programul de studii Kinetoterapie și motricitate specială - licenţă IFR, responsabil 

program lect. univ. dr. Cristuță Alina. Prin decizia nr. 550 din 25.02.2020 s-a stabilit 

comisia de evaluare şi asigurare a calităţii programului de studii, formată din conf. univ. dr. 

Raveica Gabriela (preşedinte), lect. univ. dr. Șlicaru Adina (membru) şi conf. univ. dr. 

Tatiana-Nela Balint (membru). Raportul comisiei cu nr. 858 din 11.03.2020 nu a identificat 

criterii care să nu fie îndeplinite, obţinând calificativul încredere.  
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