Procedură de selectare şi numire a noilor membri din Comisiile permanente de
specialitate
Conform H.G. nr. 1418/23.10.2006 şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al ARACIS
aprobat în 26.04.2012, pentru îndeplinirea atribuţiilor sale ARACIS constituie Comisii
permanente de specialitate care îşi vor elabora propriile standarde specifice de asigurare a
calității. Aceste standarde vor fi aprobate prin Hotărâre a Consiliului ARACIS.
Numărul şi profilul comisiilor permanente de specialitate se stabilesc de către Consiliul ARACIS.
Comisiile permanente de specialitate aprobate de Consiliul ARACIS sunt următoarele:
1. Ştiinţe exacte şi ştiinţe ale naturii
2. Ştiinţe umaniste şi teologie
3. Ştiinţe juridice
4. Ştiinţe ale comunicării, sociale, politice
5. Ştiinţe administrative, ale educatiei si psihologie
6. Ştiinţe economice I
7. Ştiinţe economice II
8. Arte, arhitectură, urbanism, educaţie fizică şi sport
9. Ştiinţe agricole, silvice şi medicină veterinară
10. Ştiinţe inginereşti I
11. Ştiinţe inginereşti II
12. Ştiinţe medicale
13. Învăţământ la distanţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă
Fiecare comisie permanentă de specialitate este alcătuită din 7 -13 persoane şi este condusă
de preşedintele şi secretarul acesteia.
În conformitate cu prevederile Regulamentului de desfășurare a activității comisiilor de
specialitate a ARACIS, o treime din componenţa comisiilor se reînoieşte la intervale de 3 ani.
De asemenea, în situaţiile în care unii membri nu îşi mai pot îndeplini atribuţiile în conformitate
cu regulamentele în vigoare, componenţa comisiilor se completează în mod operativ pe baza
procedurii standard de selectare şi numire.
Procedura de selectare şi numire a noilor membri din Comisiile permanente de specialitate
este următoarea:
Art. 1. Responsabilitatea selectării şi numirii noilor membri ai comisiilor permanente de
specialitate aparţine Consiliului ARACIS. Selectarea preliminară a candidaţilor se face din lista
de experţi evaluatori ai ARACIS, pe fiecare domeniu de studiu. Selectarea finală se face pe
bază de concurs.
Art. 2. Anunţarea publică a concursului pentru selectarea de noi membri ai comisiilor
permanente de specialitate se face de către Biroul Executiv al Consiliului ARACIS prin afişare la
sediul ARACIS şi publicare pe site-ul agenţiei.
Art. 3. Înscrierea la concursul pentru selectarea de noi membri ai comisiilor permanente de
specialitate se face la sediul ARACIS din Bucureşti, Bd. Schitu Măgureanu Nr.1, Sector 5.
Termenul de înscriere este de 15 zile lucrătoare de la anunţarea publică a concursului.

Art. 4. Lista cu candidaţii pentru poziţiile de membri ai comisiilor permanente de specialitate se
alcătuieşte la nivelul fiecărei comisii pe baza propunerilor formulate de către: preşedintele
comisiei, membrii existenţi ai comisiei permanente de specialitate, membri ai consiliului ARACIS
şi ai biroului executiv precum şi prin autopropunere.
Art. 5. În formularea propunerilor de candidaţi vor fi avute în vedere următoarele criterii:
experienţa candidaţilor în domeniul asigurării calităţii academice, competenţele profesionale,
ştiinţifice, de cercetare şi manageriale ale acestora, integritatea academică. Sunt eligibili pentru
a fi incluşi pe lista de candidaţi, acei specialişti care îndeplinesc următoarele condiţii:
a. sunt înscrişi în registrul de experţi evaluatori ai ARACIS;
b. au participat la cel puţin unul dintre programele de pregătire în domeniul asigurării
calităţii academice organizate de ARACIS;
c. dispun de experienţă în evaluarea şi asigurarea calităţii academice prin participare la un
număr semnificativ de evaluări în domeniile de studiu specifice comisiei permanente de
specialitate la care candidează;
d. pot dovedi competenţa în asigurarea calităţii în învăţământul superior la nivel naţional şi
internaţional în conformitate cu Standardele şi liniile directoare pentru asigurarea calităţii
în Spaţiul European al Învăţământului Superior – ESG şi cu prevederile reglementărilor
naţionale în acest domeniu;
e. au experienţă profesională, de cercetare şi managerială recunoscută academic;
f. nu a încălcat în decursul activităţii normele de etică şi deontologie profesională, nu este
învinuit penal sau nu a fost condamnat.
Art. 6. (a) Candidaţii din listele pentru poziţiile de membri ai comisiilor permanente de
specialitate confirmă înscrierea prin depunerea şi înregistrarea la secretariatul ARACIS a unui
dosar cu următorul conţinut: Curriculum Vitae(tip Europass), un memoriu de activitate din care
să rezulte experienţa în evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul superior, un program
succint cu propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii studiilor academice şi a activităţii
ARACIS (max. 1 pagină), confirmarea din partea instituţiei de învăţământ superior unde
candidatul îşi desfăşoară activitatea didactică şi de cercetare că este titular sau asociat,
declaraţie pe proprie răspundere că nu a încălcat în decursul activităţii sale normele de etică şi
deontologie profesională, că nu este învinuit penal sau că nu a fost condamnat.
(b) Toate documentele se redactează în limba română şi se depun în format tipărit pe
hârtie. Fiecare pagină a dosarului este numerotată şi semnată de candidat. Secretariatul
ARACIS validează dosarul şi îl înregistrează numai dacă acesta cuprinde toate documentele
solicitate.
Art. 7. (a) Comisia de selectare (numită în continuare comisie de concurs) a candidaţilor este
alcătuită la nivelul fiecărei comisii permanente de specialitate din: preşedintele comisiei sau, în
lipsa acestuia, secretarul comisiei, şi membri din consiliul ARACIS care răspund de activitatea
comisiei respective.
(b) Comisia de concurs este alcătuită din cel puţin 3 membri;
(c) Comisia de concurs este validată de Biroul Executiv al Consiliului ARACIS.
Art. 8. Dosarele candidaţilor pentru poziţiile de membri ai comisiilor permanente de specialitate
sunt puse la dispoziţia membrilor comisiei de concurs, stabilită conform Art. 7, de către
secretariatul ARACIS, în 3 zile de la încheierea termenului de înscriere.

Art. 9. (a) Concursul pentru selectarea noilor membri în comisiile permanente de specialitate
constă în două probe: analiza şi aprecierea conţinutului dosarelor de concurs ale candidaţilor şi
un interviu;
(b) Criteriile de selecţie a candidaţilor sunt următoarele: experienţa candidaţilor în
domeniul asigurării calităţii academice, competenţele profesionale, de cercetare şi manageriale
ale acestora, integritatea academică, calitatea programului cu propuneri de îmbunătăţire a
calităţii academice şi a activităţii ARACIS, asigurarea multiculturalităţii şi a reprezentării de gen;
(c) În aplicarea acestor criterii sunt avute în vedere: activitatea şi experienţa dovedite
concret în domeniul asigurării calităţii academice la nivel naţional şi internaţional; calitatea
programului prezentat de candidat cu propuneri de îmbunătăţire a calităţii în învăţământul
superior şi a activităţii ARACIS; experienţa candidatului în domeniul managementului academic
şi al gestionării unor granturi din domeniul educaţiei.
Art. 10. (a) După analiza dosarelor de concurs şi a susţinerii interviului, fiecare membru al
comisiei de concurs îşi exercită votul, candidaţii fiind clasificaţi în ordinea descrescătoare a
numărului de voturi primite;
(b) În caz de egalitate de voturi se iau în considerare, în ordine, următoarele criterii de
departajare: calitatea de evaluator ARACIS care a participat la un număr semnificativ de
evaluări externe în domeniile specifice comisiei la care candidează (nu mai mic de 5);
experienţa în domeniul managementului academic; experienţă în coordonarea unor programe
naţionale/internaţionale în domeniul educaţiei.
Art. 11. (a) În termen de trei zile lucrătoare de la susținerea concursului, Comisia de concurs
întocmeşte un proces verbal privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea unor noi poziţii
de membri în comisia permanentă de specialitate;
(b) Procesul verbal este analizat în Biroul executiv al Consiliului ARACIS în vederea
validării procedurii de concurs şi a candidaţilor selectaţi;
(c) După validare, rezultatele concursului de selecție sunt afișate la sediul și pe pagina
web a ARACIS;
(d) După afișarea rezultatelor concursului de selecție, candidații nemulțumiți pot face
contestație în termen de 24 ore de la data afișării rezultatelor;
(e) Comisia de soluționare a contestațiilor, numită de Biroul executiv al Consiliului
ARACIS, va analiza contestațiile și le vor soluționa în termen de maxim 24 de ore de la
expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Comunicarea rezultatelor la contestațiile
depuse se face prin afișare la sediul ARACIS;
(c) După validare, lista finală a candidaţilor selectaţi pentru ocuparea unor noi poziţii de
membri în comisiile permanente de specialitate este propusă spre numire Consiliului ARACIS.
Art. 12. Numirea noilor membri ai comisiilor permanente de specialitate se face prin vot de
către Consiliul ARACIS pentru o perioadă de 3 ani. Lista noilor membri ai comisiilor permanente
de specialitate se publică pe pagina Web a ARACIS.
Art. 13. Candidaţii selectaţi pentru a deveni membri ai comisiilor permanente de specialitate au
obligaţia de a depune la secretariatul ARACIS în termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării
listei menţionată la Art. 12 declaraţia că acceptă ocuparea postului, cu obligaţia de a respecta
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Art. 14. Pentru candidaţii selectaţi ca membri ai comisiilor permanente de specialitate care nu
depun declaraţia menţionată la Art. 13, se consideră că postul se ocupă de un alt candidat, în
ordinea descrescătoare a numărului de voturi şi conform criteriilor de departajare.
Art. 15. Dispoziţii finale
Prezenta procedură a fost aprobată în plenul consiliului ARACIS din 16 Ianuarie 2014 conform
reglementărilor în vigoare şi este publicată pe pagina Web a ARACIS.

