AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR
Membră în Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior - ENQA
Înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior - EQAR

Aprobat de Consiliul ARACIS

PROCEDURĂ DE SELECTARE ȘI NUMIRE
a membrilor cadre didactice în comisiile de experți permanenți (de specialitate)
ai Agenției Române de Asigurare a Calității
în Învățământul Superior1
În conformitate cu:
 prevederile H.G. nr. 1418/23.10.2006, cu modificările și completările ulterioare,
privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a
standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției
Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior,
 prevederile Regulamentului de desfășurare a activității comisiilor de experți
permanenți (de specialitate) ai Agenției Romane de Asigurarea Calității în
Învățământul Superior,
 Regulamentul de Organizare și Funcționare al ARACIS, revizuit și aprobat de
Consiliul ARACIS la data de 26 mai 2016, pentru îndeplinirea atribuțiilor sale,
ARACIS are competența și obligația să constituie Comisii de experți
permanenți (de specialitate) care își vor elabora și dezvolta propriile standarde
specifice de asigurare a calității2 și vor evalua, analiza și elabora rapoartele de
evaluare a programelor de studii de licență și/sau masterat aferente domeniilor
asumate.
Numărul și profilul comisiilor de experți permanenți ale ARACIS acoperă toate
domeniile universitare de specialitate în care se dezvoltă programe de studii de
licență
și
masterat,
potrivit
Nomenclatorului
domeniilor
și
al
specializărilor/programelor de studii universitare al Sistemului Național de Învățământ
Superior și aria instituțională, precum și formele de învățământ, fiind prevăzute de
art.1, alin. 2 al Regulamentului de organizare și funcționare al ARACIS.
ARACIS are în structura sa un număr de 14 comisii de experți permanenți și
Registrul angajatorilor, după cum urmează:
1. Științe exacte și științe ale naturii
2. Științe umaniste și teologie
3. Științe juridice
4. Științe sociale, politice și ale comunicării
5. Științe administrative, ale educației și Psihologie
6. Științe economice (I)
7. Științe economice (II)
8. Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație fizică și Sport
9. Științe agricole, silvice și Medicină veterinară
10. Științe inginerești (I)
11. Științe inginerești (II)
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12. Științe medicale
13. Învățământ la distanță și cu frecvență redusă
14. Comisia de evaluare instituțională pentru activități manageriale și financiare
15. Registrul angajatorilor.
Fiecare comisie de experți permanenți3 este alcătuită din 7 -13 membri cadre
didactice și un student, fiind condusă de un președinte și un secretar al comisiei.
În conformitate cu prevederile art. 12 al Regulamentului de desfășurare a activității
comisiilor de experți permanenți ai Agenției Române de Asigurare Calității în
Învățământul Superior, durata unui mandat de membru al comisiei de experți
permanenți este de 4 (patru) ani. De asemenea, în situațiile în care un membru al
unei comisii de experți permanenți care, datorită absenței din țară sau din alte motive
nu-și poate exercita atribuțiile pe o perioadă de peste 60 de zile, va fi înlocuit cu o
altă persoană, respectând prevederile prezentei Proceduri.
Procedura de selectare și numire a membrilor din Comisiile de experți permanenți
este următoarea:
Art. 1. Responsabilitatea selectării și numirii noilor membri ai comisiilor de experți
permanenți aparține Consiliului ARACIS. Selectarea candidaților se face din
Registrul Național al Evaluatorilor (RNE) ai ARACIS, pe fiecare domeniu de
studiu de licență/masterat, arie instituțională, precum și formă de învățământ.
Selectarea finală se face pe bază de concurs.
Art. 2. Anunțarea publică a concursului pentru selectarea de membri ai comisiilor de
experți permanenți se face de către Biroul Executiv al Consiliului ARACIS prin
afișare la sediul ARACIS și publicare pe site-ul agenției (www.aracis.ro ).
Art. 3. Înscrierea la concursul pentru selectarea de membri ai comisiilor de experți
permanenți se face la sediul ARACIS din București, Bd. Mărăști, Nr. 59, sector
1. Termenul de înscriere este de 15 zile lucrătoare de la anunțarea publică a
concursului.
Art. 4. Lista cu candidații pentru pozițiile de membri ai comisiilor de experți
permanenți se alcătuiește la nivelul fiecărei comisii existente.
Art. 5. Dacă se înființează o nouă comisie de experți permanenți, lista cu candidații
pentru pozițiile de membri se alcătuiește la nivelul Consiliului ARACIS.
Art. 6. 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.
Art. 7. La finalizarea mandatului de patru ani, fiecare membru al comisiei de experți
permanenți va putea participa din nou la concurs, în condițiile prevăzute la
Art.6 și 8.
Art. 8. Numărul maxim de mandate consecutive este de două.
Art. 9. (a) Candidații din listele pentru pozițiile de membri ai comisiilor de experți
permanenți confirmă înscrierea prin depunerea și înregistrarea la secretariatul
ARACIS a unui dosar cu următorul conținut:
i. Curriculum Vitae (tip Europass);
ii. un memoriu de activitate din care să rezulte experiența în evaluarea și
asigurarea calității în învățământul superior, însoțit de documente
doveditoare;
iii. un program succint cu propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea calității
activității academice și a activității ARACIS (max. 1 pagină);
iv. confirmarea din partea instituției de învățământ superior unde candidatul își
desfășoară activitatea didactică și de cercetare, că este titular sau are
aprobarea senatului universitar pentru continuarea activității conform
legislației în vigoare;
v. declarație pe proprie răspundere că nu a încălcat în decursul activității sale
normele de etică și deontologie profesională și că nu a fost condamnat.
(b) Toate documentele (redactate în limba română) se depun la secretariatul ARACIS
în format electronic și tipărit pe hârtie. Fiecare pagină a dosarului este
numerotată și semnată de candidat. Secretariatul ARACIS validează conținutul
dosarului și îl înregistrează numai dacă acesta cuprinde toate documentele
solicitate.
Art. 10. (a) Comisia de selectare (numită în continuare comisie de concurs) a
candidaților este alcătuită la nivelul fiecărei comisii de experți permanenți din
președintele acesteia și din 2 membri din consiliul ARACIS.
(b) În situația în care persoana care deține funcția de președinte al unei
comisii de experți permanenți candidează pentru ocuparea unei noi poziții de
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membru al comisiei, comisia de concurs va fi alcătuită din trei membri ai
consiliului ARACIS.
(c) Comisia de concurs este validată de Biroul Executiv al Consiliului ARACIS,
La validare se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau
de incompatililitate.
Art. 11. Dosarele candidaților pentru pozițiile de membri ai comisiilor de experți
permanenți sunt puse la dispoziția membrilor comisiei de concurs, stabilită
conform Art. 10, de către secretariatul ARACIS, în maxim 3 zile de la
încheierea termenului de înscriere.
Art. 12. (a) Concursul pentru selectarea membrilor în comisiile de experți permanenți
constă în două probe: analiza și aprecierea conținutului dosarelor de concurs
ale candidaților și un interviu;
(b) Criteriile de selecție a candidaților sunt următoarele:
i.
experiența candidaților în domeniul asigurării calității academice;
ii.
competențele didactice, de cercetare și manageriale ale acestora;
iii.
integritatea academică;
iv.
calitatea programului cu propuneri de îmbunătățire a calității academice
și a activității ARACIS.
(c) În aplicarea acestor criterii sunt avute în vedere:
i.
activitatea și experiența dovedite concret în domeniul asigurării calității
academice la nivel național și internațional;
ii.
calitatea programului prezentat de candidat cu propuneri de
îmbunătățire a calității în învățământul superior și a activității ARACIS;
iii.
experiența candidatului în domeniul managementului academic și al
gestionării unor granturi din domeniul educației,
iv.
distribuția echilibrată pe centre universitare a membrilor comisiei și
acoperirea domeniilor de studii aferente comisiei,
v.
multiculturalitate și egalitate de gen.
Art. 13. (a) După analiza dosarelor de concurs și a susținerii interviului, fiecare
membru al comisiei de concurs își exercită votul, candidații fiind clasificați 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:
i. calitatea de evaluator ARACIS care a participat la un număr
semnificativ de evaluări externe în domeniile specifice comisiei la care
candidează;
ii. experiența în domeniul managementului academic;
iii. experiență în coordonarea unor programe naționale/internaționale în
domeniul educației.
Art. 14. (a) În termen de trei zile lucrătoare de la susținerea concursului, Comisia de
concurs întocmește un proces verbal privind desfășurarea concursului
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pentru ocuparea unor noi poziții de membri în comisia permanentă de
specialitate;
(b) Procesul verbal este analizat în Biroul executiv al Consiliului ARACIS în
vederea validării procedurii de concurs și a candidaților selectați;
(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 contestațiile4 și le vor soluționa în termen de
maximum 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 și soluționare a contestațiilor, lista finală a candidaților
selectați pentru ocuparea unor noi poziții de membri în comisiile
permanente de specialitate este propusă spre aprobare Consiliului
ARACIS.
Art. 15. Numirea membrilor comisiilor de experți permanenți se face prin vot de
către Consiliul ARACIS pentru o perioadă de 4 (patru) ani. Lista noilor
membri ai comisiilor de experți permanenți se publică pe pagina web a
ARACIS.
Art. 16. 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. 15, 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.
Art. 17. Pentru candidații selectați ca membri ai comisiilor de experți permanenți
care nu depun declarația menționată la Art. 16, se consideră că postul se
ocupă de un alt candidat, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi și
conform criteriilor de departajare.
Art. 18. Dispoziții finale:
(a) Prezenta procedură a fost aprobată în plenul consiliului ARACIS din 19
octombrie 2017 conform reglementărilor în vigoare și este publicată pe pagina
web a ARACIS;
(b) La data aprobării în Consiliul ARACIS și publicării pe pagina web a
prezentei proceduri, își încetează aplicabilitatea prevederile procedurii de
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selectare și numire a noilor membri din Comisiile de experți permanenți,
aprobată în plenul Consiliului ARACIS la 16 ianuarie 2014.

19 octombrie, 2017
Prof.univ.dr. ing. Iordan PETRESCU
Președinte ARACIS
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