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Evaluarea a fost efectuată în conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare 

externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi a Ghidului activităţilor de evaluare a calităţii 

programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

1. Documentele analizate 
 

Documentele care stau la baza Raportului Consiliului ARACIS privind evaluarea 

externă a calităţii academice din instituţia de învăţământ superior acreditată Universitatea 

„Petre Andrei“ din Iași au fost discutate şi aprobate în şedinţa Consiliului din 29 august 

2019. 

În conformitate cu procedurile descrise în Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii 

programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior, cu modificările şi 

completările ulterioare, Consiliul a luat în discuție şi a aprobat Raportul Departamentului de 

evaluare externă a calităţii privind evaluarea externă a calităţii academice din Universitatea 

„Petre Andrei“ din Iași, în care se prezintă sinteza constatărilor şi recomandărilor din: 

- Raportul de evaluare instituţională în vederea evaluării externe a calităţii educaţiei 

academice finalizat de Directorul de misiune, domnul profesor universitar dr. Adrian 

Opre de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, şi de coordonatorul 

echipei care a realizat vizita, respectiv doamna profesor universitar dr. Adriana 

Giurgiu de la  Universitatea din Oradea; 

- Raportul evaluatorului extern, domnul profesor universitar dr. Alain Buzelay – 

Universitatea din Lorraine; 

- Rapoartele întocmite de reprezentanţii studenţilor care au participat la vizită, Andrei 

Dorin Purcărescu (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu) – delegat ANOSR şi 

Ovidiu Fudulache (Universitatea din Craiova) – delegat UNSR. 

 

2. Constatări 

 

1. Consiliul ARACIS a luat act de prezentarea Departamentului de evaluare a 

calităţii şi a constatat că toate procedurile de evaluare stipulate în Metodologia de 

evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de 

performanţă aprobate prin HG nr. 1418/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi în Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii 

universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior, cu modificările şi completările 

ulterioare, au fost îndeplinite. 

2. Consiliul a apreciat favorabil activitatea Comisiei de evaluatori în timpul vizitei în 

Universitatea „Petre Andrei“ din Iași la care, din partea Comisiei Consultative 

și de Auditare a participat domnul profesor universitar dr. Cezar Bîrzea, Școala 

Națională de Studii Politice și administrative din București. 
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3. Consiliul a apreciat favorabil calitatea informațiilor cuprinse în Raportul 

Departamentului de evaluare externă a calităţii. 

4. Precedenta evaluare externă a calității academice din Universitatea „Petre 

Andrei“ din Iași s-a desfășurat în perioada 25-27.05.2011 iar Consiliul ARACIS, 

în ședința sa din 22.09.2011, a hotărât acordarea calificativului Încredere 

universității. 

 

 Consiliul ARACIS a constatat că Universitatea „Petre Andrei“ din Iași nu deține 

spațiile necesare desfășurării procesului educațional. Au fost constate numeroase 

deficiențe în procesul de ocupare a posturilor didactice. Există numeroase carențe în 

documentele de gestiune a studenților înmatriculați (registre matricole, cataloage, etc.), 

carențe care au fost exploatate în cazul anchetat de procurori și pentru care mai multe 

persoane au fost condamnate definitiv. Activitatea Comisiei de etică a universității este 

deficitară. Procesul educațional este viciat de discrepanțe și necorelări între orarele 

publicate pe site-ul universității, și reale, și cele cuprinse în raportul de autoevaluare. 

Sistemul intern de asigurare a calității nu este funcțional devreme ce ultima evaluare 

externă a calității academice din Universitatea „Petre Andrei” din Iași la nivel instituțional sau 

de program s-a desfășurat în urmă cu aproximativ opt ani. Constatările și dovezile 

prezentate de comisia de evaluare conduc spre concluzia conform căreia capacitatea 

instituţională de management al calităţii programelor și a universității într-o manieră solidă şi 

eficientă este limitată și potențial limitată în viitor. 

 

Având în vedere totalitatea documentelor şi informaţiilor avute la dispoziţie Consiliul 

ARACIS a avizat acordarea calificativului Lipsă de încredere Universității „Petre Andrei“ din 

Iași. 

 

În termen de doi ani de la emiterea prezentului raport, instituţia este obligată să 

solicite o nouă evaluare din partea ARACIS, în conformitate cu prevederile art. 34, al. (4) din 

OUG nr. 75 din 2005, cu modificările și completările ulterioare. În eventualitatea în care 

instituţia nu se angajează pe calea corectării sau remedierii problemelor constate, în vedere 

îndeplinirii standardelor de calitate, instituția se va afla sub incidența prevederilor art. 34, al. 

(5) din OUG nr. 75 din 2005, cu modificările și completările ulterioare. Ne exprimăm speranţa 

că prin acţiunea energică a universităţii nu se va ajunge la această situaţie. 

 

Consiliul a aprobat publicarea Raportul Consiliului pe site-ul ARACIS (www.aracis.ro), 

conform etapizării din Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii 

universitare şi a instituțiilor de învățământ superior, partea a III-a, cu modificările şi 

completările ulterioare. Raportul Consiliului se publică împreună cu Documentele  sale de 

referinţă, care fac parte integrantă din Raport, respectiv: 

 

http://www.aracis.ro/
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- Documentul de referinţă 1 - Raportul Departamentului de evaluare externă a 

calităţii; 

- Documentul de referinţă 2 - Raportul de evaluare instituţională în vederea 

evaluării externe a calităţii educaţiei academice finalizat de Directorul de misiune şi 

de coordonatorul echipei care a realizat vizita; 

- Documentul de referinţă 3 – Raportul întocmit de evaluatorul extern din 

străinătate; 

- Documentul de referinţă 4 – Rapoartele întocmite de reprezentanţii 

studenţilor; 

- Documentele de referinţă 5 şi 6 - Scrisoarea ARACIS către universitate, a 

fost înregistrată în data de 30.07.2019 cu nr. 5148,  iar răspunsul instituției a fost 

primit și înregistrat la data de 19.08.2019 cu numărul 5294. 

 

Prin publicarea acestor documente ca parte integrantă a Raportului său, Consiliul 

asigură transparenţa procesului de evaluare şi permite celor interesaţi să se familiarizeze cu 

procedurile ARACIS de evaluare a calităţii academice şi cu concluziile evaluatorilor 

referitoare la modul în care este asigurată calitatea academică în universitate, fără a se relua 

în mod inutil prezentarea elementelor concrete cuprinse în documentele originale. 

 

 

 

Preşedinte ARACIS, 

Prof. univ. dr. ing. Iordan Petrescu 

 

 

 


