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Aprobat,
Președinte
Prof. univ. dr. ing. Iordan PETRESCU
Anunț depunere candidaturi
pentru selectarea reprezentanților angajatorilor care să facă parte
din Comisiile permanente (de specialitate) de științe inginerești ARACIS
În ședința Consiliului ARACIS din data de 27.05.2019 s-a hotărât scoaterea la concurs a
locurilor vacante din cadrul Comisiilor permanente (de specialitate) de științe inginerești
ale ARACIS (C10 - Științe Inginerești 1 și C11 - Științe Inginerești 2) care sunt rezervate
pentru reprezentanții angajatorilor.
Numărul de locuri și domeniile pentru care se organizează concursul de selectare sunt
prezentate în Anexa 1, care face parte integrantă din acest anunț.
Concursul de derulează în concordanță cu „Procedura de selectare și numire a
membrilor reprezentanți ai angajatorilor în comisiile de experți permanenți (de specialitate)
din domeniul Științelor inginerești ai Agenției Române de Asigurare a Calității în
Învățământul Superior” aprobată de Consiliul ARACIS în data de 27.05.2019.
Înscrierea la concursul pentru selectarea membrilor reprezentanți ai angajatorilor din
comisiile permanente (de specialitate) se face la sediul ARACIS din Bucureşti, B-dul
Mărăști nr. 59, sect. 1; înscrierea se face prin depunerea şi înregistrarea la secretariatul
ARACIS a unui dosar cu următorul conţinut:
a. Curriculum Vitae (tip Europass), însoțit de documente justificative care să ateste
aspectele prezentate în CV, dacă este cazul;
b. Scrisoare de recomandare și susținere din partea conducătorului organizației la care
este angajat;
c. Copii conform cu originalul ale actelor de identitate și ale actelor de studii (diplome ale
studiilor universitare absolvite);
d. Declarație pe proprie răspundere că nu a încălcat în decursul activității sale normele
de etică și deontologie profesională și că nu a fost condamnat.
Toate documentele (redactate în limba română) se depun la secretariatul ARACIS în
format tipărit și electronic, sau se transmit prin poștă la adresa București, Bd. Mărăști, nr.
59, sector 1 și prin e-mail, la adresa office@aracis.ro. Fiecare pagină a dosarului este
numerotată și semnată de candidat. Serviciul relaţii publice, registratură, arhivă,
secretariat ARACIS validează conținutul dosarului și îl înregistrează numai dacă acesta
cuprinde toate documentele solicitate.
Sunt eligibile pentru a fi incluse pe lista de candidați, acele persoane care îndeplinesc
următoarele condiții:
a. Dețin o diplomă de studii universitare într-un domeniu specific comisiei de specialitate
pentru care candidează;
b. Au activitate și experiență profesională recunoscută;
c. Au experiență administrativă (de exemplu prin exercitarea unor funcții de conducere la
diferite niveluri);
d. În decursul activității nu au încălcat normele de etică și deontologie profesională, nu au
fost condamnați;
B-dul Mărăști nr. 59, sect. 1, Bucureşti, tel. 021.206.76.00, fax 021.312.71.35
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e. Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională și experiența anterioară în
domeniul asigurării calității în învățământul superior constituie avantaje.
Calendarul procesului de selectare a noilor membri ai comisiilor permanente (de
specialitate) reprezentanți ai angajatorilor este următorul:
- Anunțarea publică a concursului pe site-ul agenției (www.aracis.ro): 28.05.2019.
- Înscrierea la concurs la sediul ARACIS din București, Bd. Mărăști, nr. 59, sector 1, sau
prin transmiterea documentelor de înscriere prin poștă, la adresa de mai sus, și prin email, la adresa office@aracis.ro: 29.05.2019 – 19.06.2019 (ora 14:00).
- Validarea comisiilor de selectare și a comisiei de soluționare a contestațiilor în Biroul
executiv al Consiliului ARACIS: 13.06.2019.
- Dosarele candidaților pentru pozițiile de membri ai comisiilor de experți permanenți sunt
puse la dispoziția membrilor comisiei de concurs: 19.06.2019.
- Interviurile candidaților la sediul ARACIS sau de la distanță (telefon sau skype):
20.06.2019-25.06.2019.
- Comisia de concurs întocmește un proces verbal privind desfășurarea concursului:
26.06.2019-28.06.2019.
- Procesul verbal este analizat în Biroul executiv al Consiliului ARACIS în vederea validării
procedurii de concurs și a candidaților selectați: 04.07.2019.
- Rezultatele concursului sunt afișate la sediul ARACIS și pe pagina web a ARACIS:
05.07.2019.
- Depunerea contestațiilor: 08.07.2019.
- Comisia de soluționare a contestațiilor analizează și soluționează contestațiile:
09.07.2019.
- Afișarea rezultatelor la contestațiile depuse la sediul ARACIS și pe pagina de web a
ARACIS: 10.07.2019.
- Lista finală a candidaților selectați este propusă spre aprobare Consiliului ARACIS:
25.07.2019.
Candidații validați pentru a deveni membri ai comisiilor de experți permanenți din domeniul
Științelor inginerești au obligația de a depune la secretariatul ARACIS, în termen de 3 zile
lucrătoare de la data afișării listei menționată la Art. 13 din Procedura de selectare,
declarația că acceptă ocuparea postului, cu obligația de a respecta prevederile referitoare
la legislația care reglementează raporturile de muncă și incompatibilitățile și a Codului de
etică și a normelor de conduită profesională în activitățile desfășurate de ARACIS.
Anexa 1
Tabel cu locurile și domeniile pentru care se organizează concursul de selectare
Comisia
C10. Comisia
de Științe
Inginerești 1
C11. Comisia
de Științe
Inginerești 2

Număr de locuri
2

2

Domeniile scoase la concurs
Inginerie mecanică; Inginerie civilă; Inginerie şi
management; Inginerie industrială; Ingineria
materialelor; Geodezie; Autovehicule Rutiere.
Inginerie electrică; Inginerie Electronică şi
telecomunicații; Calculatoare şi tehnologia
informaţiei;In gineria sistemelor; Mecatronică și
robotică; Ingineria mediului; Inginerie și
management; Inginerie chimică; Ingineria
produselor alimentare.

