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

Nr. 1928/08.05.2020
ANUNŢ

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS, în
conformitate cu prevederile OUG nr.75/2005 cu modificările şi completările ulterioare,
aprobată prin Legea nr. 87/2006, privind asigurarea calității educației, cu prevederile art. 12
(3) lit.d din Regulamentul de organizare şi funcţionare al ARACIS, aprobat de Hotărârea
Consiliului ARACIS nr. 22/30.04.2020 şi cu art. 41 alin. (1) și (2) si 451 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, aprobat prin Hotărârea nr. 286/2011, cu modificările și completările
ulterioare, organizează examen de promovare a personalului contractual propriu în grad
profesional: din funcția Inspector de specialitate debutant în funcția Inspector de specialitate
gr. II din cadrul Serviciului Relații Publice, Secretariat, Registratură și Arhivă (poziţia 46
din Statul de funcţii al ARACIS).
I. CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:
a) are cetățenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracțiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.
II. CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE:
a)
nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii de
lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
b)
vechime în muncă, în funcții cu studii superioare de minimum 6 (șase) luni;
c)
cunoștințe în domeniul IT (pachetul Microsoft Office).
III.
BIBLIOGRAFIE:
a) OUG nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii educaţiei cu modificările şi completările
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 87/2006;
b) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și
completările ulterioare.
IV.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA EXAMENUL DE PROMOVARE:
B-dul Mărăști nr. 59, sect. 1, Bucureşti, tel. 021.206.76.00, fax 021.312.71.35
Email: secretariat@aracis.ro, www.aracis.ro

a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

cerere de înscriere la examen;
adeverință în vederea atestării vechimii în gradul profesional actual;
copia cărții de identitate (C.I) și a actelor de schimbare a numelui, după caz;
copii ale actelor de studii (diplomă şi foaie matricolă de la forma de învăţământ superior
absolvită, diplome de studii ale altor forme/programe de studii de învăţământ superior,
certificate de absolvire a unor cursuri de specialitate etc.);
curriculum vitae;
adeverință medicală din care să reiasă că are o stare de sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, eliberată de medicina muncii/medicul de familie;
declaraţie pe propria răspundere privind neînscrierea în cazierul judiciar, urmând ca
depunerea acestuia să fie făcută ulterior promovării examenului.

MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI
Dosarul cu actele solicitate vor fi depuse la Compartimentul Resurse Umane al
ARACIS, cu sediul în b-dul Mărăşti nr. 59, sector 1, București, în clădirea Facultatii de
Îmbunătăţiri Funciare și Ingineria Mediului (FIFIM) din cadrul Universităţii de Ştiinţe
Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti până la data de 25 mai 2020 inclusiv, orele
1400.
Examenul de promovare a personalului contractual constă în susținerea unei probe
scrise în data de 27 mai 2020, începând cu ora 1000. Lucrarea scrisă va fi notată de către
membrii comisiei de examinare cu un punctaj de maximum 100 de puncte, punctajul minim
de promovare fiind de 50 de puncte.
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.206.76.23, zilnic, de
luni până vineri, în intervalul orar 09.30 – 14.30.

V.

Prof. univ. dr. ing. IORDAN PETRESCU
Preşedinte ARACIS

Întocmit,
Lolea Marilena

CERERE
DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN FUNCŢIE

Subsemnatul(a)
……………………………………………..,
domiciliat(ă)
în
localitatea ………………, str. ................................ , nr. ..... , bloc …… , sc. …… , apt. …… ,
sect ....... , telefon
…………………… , posesor(e) a BI/CI seria .......... , nr.
………........…........ , eliberat de ......................... , la data de ............................ , CNP
........................................ , telefon ……..……………. , e-mail ……………………………….
, solicit să fiu înscris(ă) la examenul de promovare în grad profesional
……………………………………..…… din cadrul Direcţiei/Serviciului/Compartimentului
………………………………........................

Data
Semnătura,

