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Aprobat,
Președinte
Prof. univ. dr. ing. Iordan PETRESCU
Anunț depunere candidaturi
pentru ocuparea locurilor disponibile
în Comisiile de experți permanenți (de specialitate) ale ARACIS
În ședința Consiliului ARACIS din data de 27.05.2019 s-a hotărât scoaterea la
concurs a locurilor vacante din cadrul Comisiilor de Experți Permanenți (de
Specialitate) ale ARACIS: C1 Științe Exacte și Științe ale Naturii; C3 - Științe juridice;
C4 - Științe Sociale, Politice și ale Comunicării; C5 - Științe administrative, ale
Educației și Psihologie; C6 - Științe Economice 1; C7 - Științe Economice 2; C8 –
Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație Fizică și Sport; C9 – Științe Agricole, Silvice și
Medicină Veterinară; C10 - Științe Inginerești – 1; C11 - Științe Inginerești 2.
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 cadre didactice în comisiile de experți permanenți (de specialitate)”
aprobată de Consiliul ARACIS în data de 19.10.2017.
Înscrierea la concursul pentru selectarea de noi membri ai comisiilor de experți
permanenți (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);
b.
Memoriu de activitate din care să rezulte experienţa în evaluarea şi asigurarea
calităţii în învăţământul superior, însoțit de documente doveditoare;
c.
Program succint cu propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii activității
academice şi a activităţii ARACIS (maxim o pagină),
d.
Confirmarea din partea instituţiei de învăţământ superior unde candidatul îşi
desfăşoară activitatea didactică şi de cercetare că este titular sau are aprobarea
senatului universitar pentru continuarea activității conform legislației în vigoare;
e.
Declaraţie pe proprie răspundere că nu a încălcat în decursul activităţii sale
normele de etică şi deontologie profesională și că nu a fost condamnat.
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. Serviciul
relaţii publice, registratură, arhivă, secretariat validează dosarul şi îl înregistrează
numai dacă acesta cuprinde toate documentele solicitate.
Sunt eligibili pentru a fi incluși pe lista de candidați, acei evaluatori care îndeplinesc
următoarele condiții:
a. Sunt înscriși în RNE al ARACIS;
b. Au participat la cel puțin unul dintre programele de instruire în domeniul asigurării
calității academice organizate de ARACIS;
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c. Dispun de experiență în evaluarea și asigurarea calității academice prin
participare la un număr semnificativ de evaluări în domeniile de studiu specifice
comisiei permanente de specialitate la care candidează;
d. Pot dovedi competență în asigurarea calității în învățământul superior la nivel
național și internațional în conformitate cu Standardele și liniile directoare pentru
asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior – ESG și cu
prevederile reglementărilor naționale în acest domeniu;
e. Au experiență didactică, de cercetare și administrativă recunoscută academic;
f. Sunt cadre didactice universitare titulare sau au aprobarea senatului universitar
pentru continuarea activității conform legislației în vigoare;
g. Nu au încălcat în decursul activității normele de etică și deontologie profesională,
nu au fost condamnați;
h. Au respectat Codul de etică și normele de conduită profesională în activitățile
desfășurate de ARACIS.
Calendarul procesului de selectare a noilor membri ai comisiilor de specialitate este
următorul:
- Anunțarea publică a concursului pe pagina de web a agenției (www.aracis.ro):
28.05.2019.
- Depunerea dosarelor de candidatură: 29.05.2019 -19.06.2019 (ora 14:00).
- Constituirea comisiilor de selectare, a comisiei de contestații și numirea acestora
prin decizie a Președintelui ARACIS: 13.06.2019.
- Punerea la dispoziția membrilor comisiei de selectare a dosarelor candidaților
pentru pozițiile de membri ai comisiilor permanente de specialitate: 19.06.2019 –
24.06.2019.
- Afișarea rezultatelor privind eligibilitatea candidaților: 25.06.2019.
- Depunerea contestațiilor privind eligibilitatea candidaților: 26.06.2019.
- Soluționarea contestațiilor de eligibilitate: 27.06.2019.
- Afișarea rezultatelor contestațiilor de eligibilitate la sediul și pe site: 27.06.2019.
- Desfășurarea interviurilor: 01.07.2019 – 05.07.2019.
- Întocmirea de către comisiile de selectare a proceselor verbale privind desfășurarea
concursului pentru ocuparea unor noi poziții de membri în comisia permanentă de
specialitate: 08.07.2019 – 10.07.2019.
- Analiza proceselor verbale în Biroul Executiv al Consiliului ARACIS în vederea
validării procedurii de concurs și a candidaților selectați: 11.07.2019.
- Afișarea rezultatelor concursului de selectare la sediul și pe pagina web:
12.07.2019.
- Depunerea contestațiilor: 15.07.2019.
- Soluționarea contestațiilor: 18.07.2019.
- Afișarea rezultatelor contestațiilor la sediul și pe site: 19.07.2019.
- Validarea rezultatelor procesului de selectare în cadrul ședinței Consiliului ARACIS:
25.07.2019.
Candidații selectați pentru a deveni membri ai comisiilor de experți permanenți au
obligația de a depune la secretariatul ARACIS, în termen de 3 zile lucrătoare de la
data afișării listei, menționată la Art.16 din Procedura de selectare și numire a
membrilor cadre didactice în Comisiile de Experți Permanenți (de Specialitate) ale
ARACIS, declarația că acceptă ocuparea postului, cu obligația de a respecta
prevederile referitoare la legislația care reglementează raporturile de muncă și
incompatibilitățile.

Anexa 1
Tabel cu locurile și domeniile pentru care se organizează concursul de
selectare
Comisia
C1. Comisia de Științe Exacte și
Științe ale Naturii
C3. Comisia de Științe Juridice
C4. Comisia de Științe Sociale,
Politice și ale Comunicării
C5. Comisia de Științe Administrative,
al Educației și Psihologie
C6. Comisia de Științe Economice 1
C7. Comisia de Științe Economice 2

Număr
de
locuri
3

Domeniile scoase la concurs
Biologie; Geografie; Matematică.

4
1

Drept.
Sociologie. Științe militare;

4

Științe ale educației (2); Științe
Administrative; Psihologie;
Economie și Afaceri Internaționale.
Contabilitate; Cibernetică, Statistică
și Informatică Economică.
Arhitectura, Muzica (2), Teatru și
artele spectacolului.
Silvicultură.

2
2

C8. Comisia de Arte, Arhitectură,
Urbanism, Educație Fizică și Sport
C9. Comisia de Științe Agricole,
Silvice și Medicină Veterinară
C10. Comisia de Științe Inginerești 1

4

C11. Comisia de Științe Inginerești 2

2

1
2

Inginerie și management; Geodezie;
Ingineria autovehiculelor.
Inginerie electrică, Mecatronică și
robotică.

