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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 1 „Educaţia şi Formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii 
bazate pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior” 
Titlul proiectului „Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţie publică” 
Contract POSDRU/86/1.2/S/60072 

 

 

REGULAMENTUL COMPETIŢIEI DE ACORDARE A BURSELOR  

În cadrul activităţii nr. 16 din proiectul strategic POSDRU/86/1.2/s/60072 

„Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţia publică" 

 

-   

 

I. CADRUL GENERAL 

1. DEPARTAMENTUL DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

2. PROIECTUL STRATEGIC POSDRU/86/1.2/S/60072 "CREŞTEREA CALITĂŢII 

PROGRAMELOR DE MASTERAT ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ-ACTIVITATEA NR. 16 

 

II. ORGANIZAREA COMPETIŢIEI 

1. CRITERII DE ELIGIBILITATE 

2. ÎNSCRIEREA ÎN COMPETIŢIE (ACTE NECESARE) 

3. ORGANIZAREA COMPETIŢIEI ŞI SELECŢIA CANDIDAŢILOR 

4. CRITERII DE EVALUARE ŞI ACORDARE A BURSELOR 

5. CALENDARUL ORGANIZĂRII COMPETIŢIEI 

6. DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR ŞI VALIDAREA REZULTATELOR 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fondurieuropene@staff.ubbcluj.ro
http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene


 

 
 

        
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 

PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 

2007-2013 

 OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI 

CLUJ-NAPOCA 

 

 
 

 

 
 

 
 

 Pag. 2/9 
 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Investeşte în 

OAMENI  

ROMÂNIA 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 
 

Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca 
Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00*; int. 5116, 5482, 5483 

Fax: 40 - 264 - 40.53.79 
E-mail: fondurieuropene@staff.ubbcluj.ro 

Web: http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene 

 

Creşterea calităţii programelor de masterat în 

administraţie publică 

POSDRU/86/1.2/S/60072 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European 

prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013 
 

 
Departamentul de 

Administraţie Publică 

 

I. CADRUL GENERAL 

1. DEPARTAMENTUL DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

Departamentul de Administraţie Publică (DAP) al Universităţii Babeş-Bolyai a fost creat în anul 

1996 pe baza unor proiecte internaţionale finanţate de Uniunea Europeana (Tempus) şi Statele Unite ale 

Americii. DAP a reprezentat încă de la început o excepţie între celelalte şcoli de administraţie publică din 

România, în principal, deoarece a implementat, cu sprijinul partenerilor occidentali, o abordare 

interdisciplinară în studiul administraţiei publice. DAP are în prezent trei linii de studiu (studii universitare 

şi IDD) în limbile română, maghiară şi germană (ultimele două linii de studiu menţionate se adresează 

minorităţilor naţionale, care în baza dreptului de a studia în limba maternă, doresc să urmeze o carieră în 

domeniul administraţiei publice), situaţie unică în Romania până în prezent. 

DAP operează de asemenea şi un număr de programe de masterat cu următoarele specializări: 

Administraţie Publică, Managementul Serviciilor Publice, Dezvoltare Comunitară, Managementul 

Financiar al Comunităţilor Locale precum şi Managementul ONG-urilor. Limba de predare pentru 

aceste programe este română (pentru primul program) şi, respectiv, engleza; aceste programe au fost 

create şi implementate în urma unor parteneriate instituţionale cu universităţi europene şi americane: 

Michigan State University, Graduate School of Public Affairs, National Association of Schools of 

Public Affairs and Administration, Florida International University, şi School of Urban Affairs & 

Public Policy, University of Delaware. Există o legătură permanentă cu aceste programe americane 

de administraţie publică, fiind un real succes din perspectiva ambelor părţi privind predarea, cercetarea şi 

promovarea interesului public. 

Programul de masterat în limba engleză a fost acreditat de European Association for Public 

Administration Accreditation (EAPAA) şi este primul program universitar românesc de 

administraţie publică acreditat european. Decizia a fost luată, pe baza raportului redactat de comisia 

internaţională de evaluare, în cadrul conferinţei EGPA/ EAPAA de la Madrid din luna septembrie 2007. 

 

2. PROIECTUL STRATEGIC POSDRU/86/1.2/S/60072 „CREŞTEREA CALITĂŢII 

PROGRAMELOR DE MASTERAT ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ - ACTIVITATEA NR. 16” 

Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii a patru programe de masterat în domeniul 

administraţiei publice conform nevoilor sectorului public, standardelor Cadrului Naţional al Calificărilor în 

Învăţământul Superior şi celor ale Uniunii Europene şi, implicit, creşterea calităţii administraţiei publice 

din România. Obiective specifice: 1. Adaptarea a 4 programe de masterat în domeniul administraţiei 

publice la nevoile sectorului public şi la standardele Uniunii Europene. 2. Dezvoltarea curriculei, a 

materialelor şi instrumentelor didactice şi de învăţare pentru 4 programe de masterat în administraţia 

publică. 3. Creşterea calităţii activităţilor şi proceselor educaţionale în cadrul a 4 programe de masterat. 

4. Dezvoltarea şi consolidarea parteneriatelor între programele de masterat în domeniul administraţiei 

publice prin înfiinţarea Asociaţiei Programelor de Masterat în Administraţie Publică din România, 

semnarea a 3 acorduri de parteneriat cu 3 instituţii de prestigiu din UE care derulează programe de 

masterat similare în vederea creşterii calităţii şi atractivităţii programelor universitare conform cerinţelor 

mailto:fondurieuropene@staff.ubbcluj.ro
http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene
http://www.ubbcluj.ro/
http://www.eapaa.org/
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sectorului public. Creşterea calităţii programelor de masterat în domeniul administraţiei publice va avea 

drept efect pe termen mediu şi lung creşterea calităţii resursei umane în administraţia publică 

românească şi o dată cu aceasta creşterea capacitaţii manageriale a administraţiei publice. Creşterea 

calităţii resursei umane din administraţia publica şi în special a celei ce ocupă funcţii de conducere va 

avea drept efect creşterea productivităţii şi a calităţii muncii în sectorul public (smart administration), 

elemente esenţiale pentru accelerarea reformei acestui sector şi pentru stimularea productivităţii 

economiei per ansamblu, promovarea coeziunii teritoriale şi sociale şi dezvoltare durabilă (Decizia 

Consiliului UE – 2006/702/EC). 

Parteneri în proiect sunt :  

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, 

Departamentul Administrarea Afacerilor, Iași; 

 Academia de Studii Economice, Facultatea de Management, Catedra de Management și 

Administrație Publică, București. 

Durata de implementare a proiectului este de 3 ani, cu începere din septembrie 2010. 

Activitatea în cadrul căreia se acordă prezentele burse este Activitatea nr. 16 din cadrul 

proiectului: Revizuirea si testarea sistemelor de indicatori de referinta, a procedurilor si mecanismelor de 

asigurare si management al calitatii, evaluare si acreditare, inclusiv criterii si standarde specifice de 

evaluare si ierarhizare, a sistemelor de evaluare a performantelor studentilor si a activitatilor de predare-

invatare a programelor de masterat in domeniul administratiei publice din Romania in raport cu 

rezultatele cercetarilor derulate, publicarea unui raport in acest sens diseminarea lui in cadrul unei 

conferinte cu 100 de participanti, personal implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare, 

reprezentanti ai sectorului public si studenti..  

Rezultatele anticipate privind această activitate sunt: Indicatori de referinta, proceduri si 

mecanisme de asigurare si management al calitatii, evaluare si acreditare, criterii si standarde specifice 

de evaluare si ierarhizare a sistemelor de evaluare a performantelor studentilor si a activitatilor de 

predare-invatare a programelor de masterat in domeniul administratiei publice din Romania revizuiti, 

testati si prezentati in cadrul unei conferinte cu 100 participanti. (reprezentanti ai sectorului public, cadre 

didactice si studenti) 

Metodologia pentru Activitatea 16 presupune reviziurea și testarea idicatorilor de referință 

(calitate, performanță), a procedurilor și mecanismelor de asigurarea a calității în cadrul programelor de 

masterat în administrație publică, proceduri și mecanisme de evaluare și acreditare în raport cu (I) 

rezultatele cercetărilor derulate anterior în cadrul proiectului și (II) în raport cu perspectiva internațională 

în domeniu. În acest demers vor fi implicate cadre didactice ale beneiciarului și ale partenerilor  studenţi 

ai beneficiarului. La final va fi organizată o conferinţă pentru diseminarea rezultatelor cu 100 de 

participanţi. Pentru dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor bursierilor, în vederea realizării studiilor și 

analizelor empirice și teoretice, bursierii vor fi coordonați de echipa de experți. 
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II. ORGANIZAREA COMPETIŢIEI  

1. CRITERII DE ELIGIBILITATE 

Competiţia de acordare a burselor din cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/60072 (activitatea nr. 16) 

este deschisă tuturor studenţilor programelor de masterat în administraţia publică oferite de Facultatea 

de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, indiferent de rasă, sex sau apartenenţă etnică, 

religioasă sau politică. 

Criterii specifice de eligibilitate: 

- să facă dovada că este cetăţean al unui stat membru UE; 

- să facă dovada, printr-o adeverinţă eliberată ulterior (în decurs de o săptămână de la 

afişarea rezultatelor) de către secretariat, că este student înmatriculat la unul dintre 

programele de masterat în administraţia publică din cadrul Departamentului de 

Administraţie Publică, Universitatea Babeş-Bolyai; 

- să nu beneficieze în acelaşi timp de finanţare similară, în cadrul altui program de creştere a 

calităţii studiilor de masterat (finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-

2013); 

- să fi participat la toate cele 4 module de instruire organizate în cadrul Activității nr. 10; în 

cazul în care candidatul nu a participat la toate cele 4 modulele de instruire se va angaja 

printr-o declarație pe propria răspundere ca până la data de 30.03.2013 să participe la 

modulul/modulele de instruire la care nu a participat). 

2. ÎNSCRIEREA ÎN COMPETIŢIE (ACTE NECESARE) 

- copie după un act de identitate (în formt electronic/scanat); 

- CV în format Europass; 

- formularul de înscriere (propunerea de proiect) pe care îl regăsiţi în pachetul de documente 

pe www.apubb.ro/ccpmap. 

Aceste documente vor fi completate şi trimise electronic pe adresa: haruta@fspac.ro până la data 

limită anunţată în calendarul organizării concursului/competiţiei. Pentru clarificări și alte informații vă 

rugăm ne puteți contacta pe adresa haruta@fspac.ro 

Ulterior selecţiei, candidaţii trebuie să aducă la dosar, în decurs de o săptămână, o adeverinţă 

eliberată de către secretariat, prin care dovedesc că sunt studenţi înmatriculaţi la unul dintre programele 

de masterat în administraţia publică din cadrul Departamentului de Administraţie Publică, Universitatea 

Babeş-Bolyai. Neprezentarea acestei adeverinţe duce automat la anularea bursei obţinute. 

 Menţionăm că, bursierii care nu işi vor ȋndeplinii sarcinile şi obligaţiile legate de bursă, la 

propunera coordonatorului ştiinţific, vor avea obligaţia de a restitui total sau parţial sumele reprezentând 

cuantumul burselor de cercetare. 

 

3. ORGANIZAREA CONCURSULUI ŞI SELECŢIA CANDIDAŢILOR 

Concursul se desfăşoară la sediul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării 

din strada Gen. Traian Moşoiu, nr. 71.  Depunerea dosarelor de candidatură se poate face ON-LINE în 

mailto:fondurieuropene@staff.ubbcluj.ro
http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene
http://www.apubb.ro/ccpmap
mailto:haruta@fspac.ro
mailto:haruta@fspac.ro
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intervalul 15.01.2013 - 24.01.2013. Dosarele se pot depune până în data de 24.01.2013, ora 12.00 

pe adresa haruta@fspac.ro, menţionând la subiectul mesajului: bursa cercetare.   

Documentele trebuie trimise ataşate şi arhivate (numele arhivei trebuie să conţină doar 

numele candidatului). Nerespectarea acestor condiţii de formă duce la anularea candidaturii. 

Probele de concurs vor consta în: 

- proiect de cercetare 

- interviu motivaţional; 

Interviul motivaţional va avea loc în perioada 28.01.2013-29.01.2013, începând cu ora 0900,  

conform unui planificări de concurs, în sala de consiliu (sala I/1). Evaluarea se va face de către o comisie 

formată din experţi implicați în proiect, desemnaţi de către managerul de proiect. 

 

4. CRITERII DE EVALUARE ŞI ACORDARE A BURSELOR 

Criteriile de evaluare şi de acordare a burselor sunt: 

1. Ȋndeplinirea condiţiilor de eligibilitate; 

2. Nota obţinută pe proiectului de cercetare prezentat în formularul  de înscriere. Ȋn vederea 

evaluării cât mai obiective a proiectelor de cercetare prezentate de candidaţi, criteriile de evaluare 

avute ȋn vedere de către comisie sunt: 

 - relevanţa temei proiectului de cercetare pentru obiectivele specifice ale proiectului 

POSDRU/86/1.2/S/60072 ; 

 - modul de prezentare (concis şi clar) a obiectivelor generale şi specifice ale proiectului de 

cercetare prezentat; 

 - modul de descriere (clar, logic şi realist) a activităţilor de cercetare (inclusiv prezentarea 

calendarului de desfăşurare a activităţilor de cercetare); 

 - modul de prezentare a metodologiei de cercetare (inclusiv justificarea instrumentelor de 

cercetare folosite); 

 - rezultatele anticipate (scontate). 

3. Nota obţinută de la interviu; 

 

Nota Finală = (Notă proiect + Notă Interviu)/2 

 

5. CALENDARUL ORGANIZĂRII CONCURSULUI 

15.01.2013-24.01.2013 (ORA 12.00) ÎNSCRIEREA ON LINE A CANDIDAŢILOR 

28.01.2013 ORA 09.00 

29.01.2013 ORA 09.00 

- SALA DE CONSILIU- 

INTERVIU 

29.01.2013 ORA 16.00 

SEDIUL FACULTAŢII DE ŞTIINŢE POLITICE, 

AFIŞAREA REZULTATELOR 

mailto:fondurieuropene@staff.ubbcluj.ro
http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene
mailto:haruta@fspac.ro
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ADMINISTRATIVE ŞI ALE COMUNICĂRII ŞI PE SITE-UL 

FACULTĂŢII 

 

6. DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR ŞI VALIDAREA REZULTATELOR 

În termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, candidaţii respinşi vor putea depuse contestaţii. 

Contestaţiile se vor depune electronic, on-line, pe adresa de email: ccapubb@yahoo.com 

Soluţionarea contestaţiilor se va face de către o altă comisie numită de managerul de proiect (din 

care nu vor mai face parte experţii de proiect care au făcut parte din prima comisie de concurs). După 

soluţionarea acestora vor fi afişate rezultatele finale. 

 

         MANAGER PROIECT 

CONF. UNIV. DR. CĂLIN EMILIAN HINŢEA 
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Anexă la Regulamentul Competiţiei de Acordare a Burselor pe activitatea nr.16 
 
 

DOMENIILE DE CERCETARE PENTRU PROIECTELE 

 

Proiectele de cercetare ale candidaţilor pot viza o temă care are legătură cu următoarele domenii: 

1. Indicatori de referință (calitate, performanță) ai programelor de masterat în administrație 

publică; 

2. Proceduri și mecanisme de asigurarea calității în cadrul programelor de masterat în administrație 

publică; 

3. Proceduri și mecanisme de evaluare și acreditare: 

 a. Criterii de ierarhizare a programelor de masterat; 

 b. Criterii de evaluare a performanțelor studenților; 

 c. Criterii de evaluare a activității de predare și învățare. 

Proiectele de cercetare ale candidaților pot viza cu, titlul general și orientativ, teme de cercetare 

precum:  

• managementul calității în programele educaționale de masterat;  

• mecanisme de asigurare a calității educaționale în educația universitară -studiu comparativ;  

• indicatori de calitate în învățământul superior -analiza cadrului legal;  

• managementul calității din perspectiva beneficiarilor - termeni de referință, percepția 

absolvenților; 

• procesul de acreditare a programelor educaționale de masterat în Uniunea Europeană - 

studiu comparativ România și alte state UE; 

• asigurarea calității învățământului universitar la nivel de masterat prin intermediul 

proceselor de acreditare; 

• evaluarea procesului de predare -modele teoretice; 

• evaluarea actului de predare din perspectiva beneficiarilor; 

• metode interactive de predare și influența asupra performanței școlare a studenților; 

• mecanisme și instrumente de evaluare a activității studenților - analiza stadiului actual al 

domeniului 

• meta-analiză a celor mai comune mecanisme de management al calității în învățământul 

superior în practică; 

• meta-analiză a modelelor teoretice de asigurare a calității; 

• evaluare a practicilor curente de asigurare a calității în raport cu diverse modele de 

management al calității; 

• benchmark între sistemele de management al calității de la noi față de sisteme de la 

programe reputate (aici studentul va trebui să contacteze universitatea, analiză de 

documente); 
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• rolul agențiilor naționale în managementul calității programelor de masterat; 

• rolul asociațiilor școlilor de specialitate în managementul calității; 

• evaluarea măsurii în care programele de masterat în AP din România implementează 

măsuri de management al calității; 

• internaționalizarea ca un indicator al managementului calității/măsura în care 

internaționalizarea este un factor care susține calitatea și creează presiune spre calitate; 

• modele de acreditare în ECE; 

• modele de acreditare în Occident; 

• NASPAA, EAPAA și IASA. standarde de acreditare; 

• impactul acreditării externe asupra percepției asupra calității; 

• cine-s evaluatorii din procesul de acreditare. profilul mediu vs profilul de la noi (fenomenul 

o mână spală pe alta?); 

• cele mai comune metode de evaluare din școlile de PA din ECE (asta ar ajuta și să vezi care 

e principala ta competiție pe piața din Est, cu care concurăm noi în primul rând); 

• cele mai comune metode de evaluare la 20 programe de referință la nivel global; 

• impactul metodelor de evaluare asupra atingerii obiectivelor educaționale (generarea de 

abilități, competențe, cunoștințe); 

• măsura în care metodele actuale de la nivelul celor 4 programe de masterat generează 

capacități și competențe cerute de piață, conform A2; 

• performanță vs. no man left behind în evaluarea activității educaționale a studenților; 

• metode de evaluare a practicii profesionale ale studenților. meta-analiză la nivelul a 10 

programe din UE; 

• benchmark între best practice și cele 4 programe de masterat; 

• evaluarea calitatii activitatilor de predare-invatare in invatamantul clasic vs. invatamantul 

la distanta/online – potential de implementare, avantaje, riscuri; 

• diferente dintre indicatorii de referinta si mecanismele de evaluare a calitatii in 

universitatile bazate pe cercetare vs. universitati bazate pe educatie; 

• evaluarea calitatii activitatilor de predare-invatare din punctul de vedere al dimensiuni life 

long learning; 

• internationalizarea vs. europeanizarea mecanismelor de asigurarea a calitatii – aplatizare 

sau uniformizare?; 

• ce masuri aplica universitatile pentru a crestere performanta/calitatea astfel incat sa 

ajunga in top 500 international – strategii in acest sens si evaluarea succesului in timp a 

acestor strategii; 

• impactul si legatura dintre Procesul Bologna si mecanismele de evaluare a calitatii; 

• mecanisme de asigurare a calitatii prin dimensiunea Research&Development&Innovation – 

strategii, rezultate, exemple de buna practica etc;. 
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• impactul reformelor din educatie si a cadrului legal asupra managementului calitatii in 

invatamantul superior in Romania si pe plan international; 

• importanta evaluarii si a motivarii cadrelor didactice pentru retentia si atragerea acestora – 

strategii de revenire in tara cercetatorilor si cadrelor didactice din strainatate;  

• riscurile de brain-drain pentru calitatea invatamantului superior; 

• analiza sistemelor de masurare a performantelor cadrelor didactice și ale studenților– 

studiu comparativ – avantaje, dezavantaje, constrangeri si criterii de performanta de genul 

publish or perish etc. 

• plagiatul – amenințare la adresa calității învățâmântului superior 

 

 

       Manager de proiect 

ConfF. Univ. dr. Călin HINŢEA 
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