AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR
Membră în Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior – ENQA
Înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior – EQAR

CALENDARUL PROCEDURII DE
SELECTARE, PRIN CONCURS, A MEMBRILOR ARACIS PENTRU OCUPAREA
POSTURILOR VACANTE DIN CONSILIUL ARACIS 2019

Nr.
crt.

Acțiune

Date/perioade/termene

1

Anunţarea publică a începerii procedurii de selectare, prin
concurs, pentru ocuparea posturilor vacante din Consiliul
ARACIS, pe site-ul agenţiei/ziar/afişare la sediul ARACIS

8 martie 2019

2

Termenul de înscriere la concursul pentru selectarea
candidaţilor este de 15 zile lucrătoare de la data publicării
anunţului, perioadă în care candidaţii îşi depun dosarele

11.03.2019 –
28.03.2019 orele 08.0016.00, precum şi în data
de 29.03.2019 orele
08,00-14,00

3

Analiza și validarea de către BEX a dosarelor depuse

4

Confirmarea nominalizării membrilor comisiei de concurs

01.04.2019

5

Întocmirea de către BEX a listei candidaților validaţi
pentru concurs şi publicarea acesteia pe site-ul agenției

04.04.2019

6

Informarea
invalidării

motivelor

05.04.2019

7

Punerea la dispoziţia comisiei de concurs a dosarelor
candidaţilor validaţi şi trimiterea în format electronic a
dosarelor către membrii comisiei de concurs

05.04.2019

8

Întruniri ale membrilor comisiei concurs la Bucureşti –
desfăşurarea selecției prin concurs/vot şi interviuri cu
candidaţii

15-17.04.2019

candidaţilor

invalidaţi

asupra

01 - 03.04.2019

Conform procedurii de
selectare, prin concurs,
a membrilor Consiliului
ARACIS

B-dul Mărăști nr. 59, sect. 1, Bucureşti, tel. 021.206.76.00, fax 021.312.71.35
Email: office@aracis.ro, www.aracis.ro

9

Afişarea listei noilor membri ai Consiliului ARACIS
propuşi de comisia de concurs

10

Depunerea declarației de acceptare a postului de către Conform procedurii de
candidații selectați, cu obligaţia de a respecta prevederile selectare, prin concurs,
referitoare la legislaţia care reglementează raporturile de a membrilor Consiliului
muncă şi incompatibilităţile
ARACIS

11

Finalizarea şi comunicarea Ministerului Educaţiei Conform procedurii de
Naţionale a listei complete a membrilor Consiliului selectare, prin concurs,
ARACIS
a membrilor Consiliului
ARACIS

Conform procedurii de
selectare, prin concurs,
a membrilor Consiliului
ARACIS

