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PRECIZĂRI SUPLIMENTARE 

în legătură cu depunerea la ARACIS a Rapoartelor de autoevaluare ale 

programelor de studii universitare de licenţă/masterat în vederea autorizării 

provizorii/acreditării/evaluării periodice 

 

Raportul de autoevaluare – document oficial elaborat de furnizorul de educaţie, 

instituţia sau universitatea care solicită declanşarea procedurii de evaluare este 

verificat (din punct de vedere al formei) în vederea întocmirii Notei de recepţie în 

ARACIS şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

 

- Să fie legat broşat (nu cu spirală); 

- Pe copertă trebuie să fie menţionate următoarele informaţii (după caz): 

numele universităţii/instituţiei, facultatea, numele programului de studii, 

ciclul de studii universitare, tipul evaluării, domeniul (de studii de 

licenţă/masterat), forma de învăţământ, luna şi anul depunerii dosarului; 

- Raportul de autoevaluare va cuprinde cererea de declanşare a procedurii de 

evaluare (care se găseşte în format electronic pe site-ul ARACIS în 

secţiunea Proceduri) semnată şi ştampilată de Rector şi o copie a ordinului 

de plată prin care se face dovada achitării taxei de evaluare conform HG 

1731/2006; 

- Raportul de autoevaluare să fie tipărit pe hârtie albă format A4, negru şi/sau 

color, pe ambele feţe ale foii; fiecare pagină va cuprinde numele instituţiei 

de învăţământ superior, va fi numerotată şi va purta ştampila instituţiei; 

- Prima pagină a Raportului de autoevaluare va fi semnată de Rector şi 

ştampilată;  

- Pe ultima pagină a Raportului,  semnată şi ştampilată, se va specifica “Acest 

raport conţine …. file”. 

 

Pentru formele de învăţământ cu frecvenţă, la distanţă şi cu frecvenţă 

redusă se va depune pe suport de hârtie un singur exemplar din Raportul de 

autoevaluare, în original, fără anexele justificative. Raportul de autoevaluare, 

împreună cu anexele justificative va fi depus odată cu exemplarul pe hârtie şi în 

format electronic, pe trei CD-uri.  
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În plus, pentru forma de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă 

varianta electronică integrală a raportului de autoevaluare şi anexele aferente vor fi 

încărcate pe site-ul / platforma instituţiei; coordonatele de acces (nume utilizator şi 

parolă) vor fi comunicate la finalul Raportul de autoevaluare depus pe suport de 

hârtie. Varianta electronică conţine numai documente semnate şi ştampilate, după 

caz, scanate şi salvate în format *.pdf. 

 

 

BIROUL EXECUTIV AL CONSILIULUI ARACIS 


