
Procedură contestație pentru programe de studii și procedură de 

aplicare a Art. 34 din Legea nr. 87/2006 modificată prin OUG nr. 

75/2011 

 

 După un prim aviz negativ, Consiliul ARACIS va elabora Raportul 

Consiliului ARACIS care va fi înaintat instituției. Instituția poate să depună 

contestație în termen de două săptămâni de la primirea acestuia invocând 

numai vicii de procedură sau probleme de etică. 

1. Dacă în termen de două săptămâni instituția nu depune contestație Raportul 

Consiliului va fi înaintat MECTS sub incidența Art. 34 din Legea nr. 87/2006 

modificată prin OUG nr. 75/2011. 

2. Dacă instituția depune contestație în termenul indicat aceasta va fi analizată 

de Biroul Executiv care poate decide:  

- numirea de către Biroul executiv a unei  Comisii de soluţionare, dacă 

motivele invocate se încadrează în cele două categorii menționate; Comisia de 

soluționare a contestației este formată dintr-un reprezentant al Comisiei 

Consultative și un expert evaluator din domeniul programului la care se referă 

contestația, neimplicat până în acel moment în procesul de evaluare al 

programului. Comisia de soluționare va analiza contestația la sediul ARACIS, iar 

soluția propusă va fi prezentată în ședința Departamentului de Acreditare. În 

cazul unui nou aviz negativ, se întocmește un nou Raport al Consiliului, cu 

caracter definitiv, ce va fi înaintat MECTS sub incidența Art. 34 din Legea nr. 

87/2006 modificată prin OUG nr. 75/2011. 

Pentru această procedură de contestație, instituția nu va plăti nicio taxă. 

- respingerea contestaţiei, dacă motivele invocate nu se încadrează în cele 

două categorii menționate; în acest caz Raportul Consiliului va fi înaintat MECTS 

sub incidența Art. 34 din Legea nr. 87/2006 modificată prin OUG nr. 75/2011. 

 

 

  



Procedură de aplicare a Art. 34 din Legea nr. 87/2006 modificată 

prin OUG nr. 75/2011 

În urma elaborării unui Raport al Consiliului cu aviz negativ, ARACIS informează 

instituția și MECTS.  

După ce ARACIS a informat MECTS instituția poate solicita în termen de cinci 

zile de la primirea raportului o nouă evaluare conform Art. 34 din Legea nr. 

87/2006 modificată prin OUG nr. 75/2011, solicitare ce trebuie să fie însoțită de 

plata taxei aferente tipului de evaluare. 

ARACIS va numi o nouă echipă de evaluare, conform Metodologiei ARACIS (un 

reprezentant al Comisiei de specialitate și alți doi experți din Registrul de 

Evaluatori ARACIS care nu au mai fost implicați în procesul de evaluare). 

Evaluarea va decurge conform Metodologiei, respectiv vizită, ședință Comisie 

de specialitate, Departament de Acreditare, Consiliu ARACIS. Dacă Raportul 

Consiliului ARACIS se finalizează tot printr-un aviz negativ, acesta va reprezenta 

avizul final care nu mai poate fi contestat. În acest caz instituția nu mai poate 

solicita o nouă evaluare a programului în baza prevederilor Art. 34 din Legea 

87/2006 modificată prin OUG 75/2011. 

 

 

 


