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REGULAMENTUL 
privind desfășurarea activității comisiilor de experți permanenți (de 

specialitate) ai Agenției Romane de Asigurarea Calității în 
Învățământul Superior 

În conformitate cu: 

 prevederile H.G. nr. 1418/23.10.2006, cu modificările şi 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; 

 Legea nr.87/2006 pentru aprobarea OUG nr.75/2005 privind asigurarea calității 

educației; 

 Ordinul MECTS nr. 4204 /2013 din 15/07/2013, nr. 6.560/2012 și nr. 6.129/2016 

privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea 

titlurilor didactice din învățământul  superior și a gradelor profesionale de 

cercetare-dezvoltare; 

 prevederile Regulamentului de organizare şi funcționare al ARACIS, revizuit și 

aprobat de Consiliul ARACIS la data de 26 mai 2016, pentru îndeplinirea 

atribuțiilor sale; 

 procedura de selectare și numire a membrilor Comisiilor de experți permanenți. 

 Codul de etică și normele de conduită profesională în activitățile desfășurate de 

ARACIS.  

Capitolul I. Dispoziții generale 

Art. 1. Consiliul ARACIS stabilește comisiile de experți permanenți ca organisme 
permanente, conform H.G. nr.1418/23.10.2006. 

Art. 2. Comisiile de experți permanenți funcționează în subordinea Consiliului 
ARACIS. 

Art. 3. Comisiile de experți permanenți își desfășoară activitatea pe baza prezentului 
Regulament aprobat de Consiliul ARACIS. 

Art. 4. Regulamentul privind desfășurarea activității comisiilor de experți permanenți 
este corelat cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al ARACIS. 

 

Capitolul II. Structura și constituirea comisiilor de experți  

permanenți 

Art. 5. Numărul și profilul comisiilor de experți permanenți se stabilesc de către 
Consiliul ARACIS. 

Art. 6. Fiecare comisie este alcătuită din 7-13 experți evaluatori la care se adaugă un 
student evaluator,  fiind condusă de un Președinte şi un Secretar al comisiei.  

Art. 7. În activitatea de evaluare și acreditare a programelor, domeniilor de studii 
universitare de masterat și la nivel instituțional, comisiile de experți permanenți 
apelează la experți evaluatori înscriși în Registru Național al Evaluatorilor 
(RNE). 
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Art. 8. În activitatea lor, comisiile de experți permanenți beneficiază de asistența 
aparatului tehnic al ARACIS. 

Art. 9. Numirea membrilor comisiilor de experți permanenți se face de către Consiliul 
ARACIS, prin aplicarea Procedurii de selectare și numire a membrilor 
Comisiilor de experți permanenți, aprobată în Ședința Consiliului ARACIS din 
data de 19  octombrie 2017. 

Art. 10. Președintele fiecărei comisii de experți permanenți este numit de către 
Consiliul ARACIS. Secretarul este ales de către membrii comisiei de experți 
permanenți, cu majoritatea simplă a voturilor exprimate. 

Art. 11. Componența comisiilor de experți permanenți este publică. 

Art. 12. Durata unui mandat de membru al comisiei de experți permanenți este de 4 
(patru) ani. 

Art. 13. La finalizarea mandatului de patru ani, fiecare membru al comisiei de experți 

permanenți poate participa din nou la concurs pentru un nou mandat, potrivit 

Procedurii de selectare și numire a membrilor Comisiilor de experți 

permanenți. Mandatele nu se prelungesc automat.  

Art. 14. Numărul maxim de mandate consecutive este de două. 

Capitolul III. Atribuțiile comisiilor de experți permanenți 

Art. 15. Comisiile de experți permanenți își desfășoară activitatea de evaluare în 
domeniile de competență pentru care au fost constituite, conform 
metodologiei aprobate de Consiliul ARACIS. 

Art. 16. Elaborează și dezvoltă propriile standarde specifice de asigurare a calității. 
Standardele de specifice se aprobă prin Hotărâre a Consiliului ARACIS și 
sunt publice. 

Art. 17. Reanalizează, în baza deciziei Consiliului ARACIS, rapoartele de evaluare cu 
respectarea metodologiilor și a ghidurilor activităților de evaluare. 

Art. 18. Procedura privind procesul de evaluare la nivelul comisiilor de experți 
permanenți prevede analiza Rapoartelor de evaluare întocmite de către 
experți, pe baza Rapoartelor de autoevaluare (internă) prezentate de către 
instituția de învățământ superior și a fișelor vizitelor, precum și validarea 
acestora, în concordanță cu prevederile din ,,Ghidul activităților de evaluare a 
calității programelor de studii universitare și a instituțiilor de învățământ 
superior” aprobat de Consiliul ARACIS. 

Art. 19. Termenele pentru diferitele activități ale comisiilor de evaluare sunt prevăzute 
în calendarul de lucru aprobat de Consiliul ARACIS. 

Art. 20. Propun Consiliului ARACIS spre aprobare, pe baza evoluției cunoașterii și a 
dezvoltărilor din domeniul de competență, completarea și/sau modificarea 
Standardelor specifice, a procedurilor specifice de evaluare și a altor acte 
normative specifice activității ARACIS. 

Art. 21. Răspund solicitărilor BEX sau Consiliului ARACIS pentru analiza unor 
sesizări venite din partea universităților și fac propuneri de soluționare ale 
acestora, în domeniul de competență al comisiei. 
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Capitolul IV. Funcționarea internă a comisiilor de experți 

permanenți 

Art. 22. Președintele și secretarul comisiei de experți permanenți răspund în fața 
Consiliului ARACIS pentru îndeplinirea atribuțiilor comisiei. 

Art. 23. Orice membru al unei comisii de experți permanenți poate fi 
revocat/suspendat1 de către Consiliul ARACIS, atunci când persoana în 
cauză a încălcat prevederile legii, regulamentele și procedurile ARACIS sau 
se află în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile din motive întemeiate.  

Art. 24. O persoană revocată este exclusă din Registrul de experți permanenți și nu 
mai poate candida pentru a fi numită în comisiile de experți permanenți. 

Art. 25. Un membru al comisiilor 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 selectată și numită în baza 
Procedurii de selectare și numire a membrilor Comisiilor de experți 
permanenți. 

Art. 26.  (a) Orice membru al comisiilor de experți permanenți care a desfășurat sau 
desfășoară activități în instituția supusă evaluării sau are un interes personal 
în activitatea unei instituții supuse evaluării trebuie să informeze în scris 
Președintele sau în lipsa acestuia pe Secretarul comisiei.  

(b) În cazul existenței unor conflicte de interese, membrii comisiilor de experți 
permanenți nu vor participa la activitatea de evaluare a instituției respective 
și nici la ședințele de comisie în care se validează raportul experților 
permanenți cu privire la activitatea instituției respective. 

Capitolul V. Modul de adoptare a hotărârilor 

Art. 27. Comisiile de experți permanenți se întrunesc în plen, ori de câte ori este 
nevoie, la inițiativa președintelui sau secretarului comisiei, care informează 
directorul departamentului de specialitate al ARACIS. 

Art. 28. Cvorumul pentru orice ședință a comisiei de experți permanenți este de 2/3 
din numărul membrilor săi. La ședințele comisiei de experți permanenți pot fi 
invitați și alți experți care activează pe lângă comisiile de experți permanenți, 
fără drept de vot. 

Art. 29. Hotărârile din ședințele comisiilor de experți permanenți se iau prin vot, fiind 
necesară majoritatea simplă din totalul membrilor cu drept de vot. 

Art. 30. În cazul în care hotărârea privește pe unul dintre membrii prezenți, acesta, 
nu va participa la dezbaterea și votul cauzei. 

Art. 31. În cazuri speciale, președintele comisiei poate lua hotărâri curente, fără 
legătură cu activitatea de evaluare și acreditare cu obligația informării 
comisiei în ședința imediat următoare deciziei și supunerii aprobării acesteia. 

                                                           
1 Persoana își solicită suspendarea pe o perioadă determinată. 
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Art. 32. Președintele și secretarul comisiei au atribuții și responsabilități în 
organizarea tuturor activităților, pregătirea și păstrarea documentelor, 
informarea Consiliului ARACIS etc., în condițiile prezentului regulament. 

Art. 33.  (a) Membrii comisiilor de experți permanenți sunt remunerați în raport cu 
volumul de muncă necesar pentru activitățile desfășurate, pe baza unui tarif 
orar calculat în raport cu salariul de bază minim prevăzut pentru funcția de 
profesor universitar cu vechime maximă din învățământul superior de stat. 

(b) Fondul de timp lunar luat în calcul pentru determinarea tarifului orar este 
170 ore (tariful orar rezultă din împărțirea salariului de la aliniatul precedent 
la 170 ore). 

Art. 34. Cheltuielile suplimentare legate de funcționarea tehnică a Comisiilor, 
deplasări etc sunt asigurate din bugetul ARACIS. 

Art. 35. Președintele comisiei urmărește cheltuielile efectuate și poate supune 
aprobării Consiliului ARACIS propunerile de finanțare a unor activități 
specifice. 

Art. 36. Prezentul regulament intră în vigoare după adoptarea în plenul Consiliului 
ARACIS și va fi făcut public, conform art.17. d) din Legea nr.87/2006 pentru 
aprobarea OUG nr.75/2005 privind asigurarea calității educației. 

 

19 octombrie, 2017 

Prof.univ.dr. ing. Iordan PETRESCU  

Președinte ARACIS 

 

 


