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CRONOLOGIA IMPLEMENTĂRII ACTIVITĂȚILOR REZULTATULUI 1.

Activitatea 1. 1. Susținerea implementării bugetarii pe programe și dezvoltarea de instrumente
pentru eficientizarea cheltuielilor publice prin elaborarea Metodologiei de
evaluare externă, a standardelor de referință și a indicatorilor de performanță
pentru evaluarea externă în învățământul superior.
Data
24 iulie 2017

Noiembrie
2017

Ianuarie
martie 2018

Evenimentul
În data de 24 iulie 2017 a fost încheiat contractul cu Banca Mondială.
Reprezentanții BM si ai ARACIS au demarat activitatea de documentare în
vederea elaborării Metodologiei.
S-au inventariat prevederile legislative în domeniul învățământului superior,
precum și practicile existente în prezent la nivelul ARACIS în ceea ce privește
evaluarea externă a calității.
S-au realizat termenii de referință - ce cuprind: nivelurile de calificare,
cerințele speciale de calificare, abilități și competențe - pentru selecția de
experți în vederea participării acestora la elaborarea Metodologiei.
ARACIS a contribuit la elaborarea metodologie de angajare a experților în
cadrul proiectului. Contractul cu Banca Mondială fiind semnat la data de
24/07/2017 a condus la întârzierea cu cel puțin două luni, a etapei de angajare
a experților ce se vor ocupa de inputuri, revizuiri și comentarii la versiunile
preliminare ale metodologiei pentru elaborarea formei finale.
Echipa Băncii Mondiale a organizat o misiune tehnică, asigurând demararea
activităților inclusiv în ceea ce privește elaborarea metodologiei privind
clasificarea instituțională și ierarhizarea programelor de studii. Au fost
efectuate întâlniri atât cu echipa de la nivelul ministerului, ARACIS cât și cu
organizații studențești, CNFIS (8-10 noiembrie, 18 noiembrie, 20-23
noiembrie). Aceste întâlniri au avut ca scop înțelegerea contextului,
necesitatea producerii unei revizuiri a acestei metodologii astfel încât sa
asigure transparență, echitate, simplificare, claritate și un învățământ centrat
pe student și pe informarea deciziilor acestora privind oferta de studii din
România.
- În data de 20 martie 2018 a fost încheiat Actul Adițional nr. 3 la contractul cu
BM din data de 24 iulie 2017 prin care s-a stabilit ca pentru outputul nr. 3
‚”Recomandări privind Metodologia și ghidurile privind evaluarea externă a
calității în învățământul superior din România” să se livreze atât varianta draft,
cât și forma finală.
La nivelul partenerului în vederea selectării și contractării celor 7 experți ce
vor contribui la elaborarea
formei finale a metodologiei au fost
demarate/realizate următoarele activități:
ü 5 – 25 ianuarie 2018 Conceperea și publicarea/postarea a Anunțul de
selecție experți Rezultat 1 Activitatea 1.1.- ARACIS QAFIN
ü 6 februarie 2018 - Elaborarea și postarea pe site-ul proiectului: ”Erata
modificare calendar selecție experți Rezultat 1
ü 2- 5 martie 2018 - Selecția dosarelor în ceea ce privește îndeplinirea
condițiilor generale de participare
ü 5 martie 2018- Elaborarea și postarea pe site-ul proiectului: ”Etapa 1.
Lista dosare depuse candidaturi experți QAFIN-ARACIS total poziții
”

Data

Evenimentul
ü 6 martie 2018 - Elaborarea și postarea pe site-ul proiectului: ”Etapa 2.
Afișarea rezultatelor selecției în urma verificării îndeplinirii condițiilor
generale de participare
ü 12 martie 2018- Elaborarea și postarea pe site-ul proiectului: ”Etapa 3.
Afișarea rezultatelor privind îndeplinirea condițiilor specifice QAFIN
–ARACIS
ü 13-14 martie 2018 - Elaborarea și postarea pe site-ul proiectului:
”Evaluare contestație Forna Norina„
ü 15 martie 2018 - Elaborarea și postarea pe site-ul proiectului: ”Etapa
4. Afișarea rezultatelor finale QAFIN -ARACIS
http://www.aracis.ro/proiecte/qafin/anunturi-de-concursuri/
02 aprilie 2018 Au fost contractați 7 experți în elaborarea Metodologiei de evaluare externă:
Radu DAMIAN
Alexandru CHIȘ
Aurel ALECU
Marieta COSTACHE
Roxana VIDICAN
Marilena BURADA
Mihail ANTON
02 aprilie 2018 În perioada 2 aprilie - 30 mai 2018 la nivelul Partenerului ARACIS a avut loc
-30 mai 2018
următoarele activități:
a) În data de 2 aprilie 2018 au fost încheiate contracte civile cu cei 7
experți selectați.
b) Tot in data de 2 aprilie 2018 ora 14-16 la sediul ARACIS - întâlnire
cu experții selectați și contractați la Rezultatul 1. Activitatea 1.1. și cu
echipa de management Partener ARACIS și reprezentanții Băncii
Mondiale (Procesul verbal nr. 27- ședința 1)
În cadrul ședinței de lucru1 cu experții activității A.1.1 au fost prezentate
informații despre obiectivele proiectului și activitățile desfășurate până acum
de către experții Băncii Mondiale. (Procesul verbal nr. 27 -ședința 2)
ü Elaborarea de către BM a unui Studiu privind bune practici la nivel
european pentru evaluarea externă a calității instituțiilor de învățământ
superior, care va fi transmis experților pentru a fi luat ca reper în cadrul
activității pe care o vor desfășura;
ü elaborarea de către BM a unei versiuni de lucru a recomandărilor
privind metodologia de evaluare pentru studiile doctorale, care va fi o
parte componentă a Recomandării pentru metodologia de evaluare
externă a instituțiilor de învățământ superior și a instrumentelor de
management asociate, care va include evaluarea celor 3 cicluri de
studii (licență, masterat și doctorat).
Pentru buna organizare a activității echipei de experți selectați pentru
activitatea 1.1 și 1.7., experții au ales un coordonator al grupului lor de lucru,
pe domnul Prof. univ. dr. ing. Radu-Mircea Damian.
1

Ședința din 2 aprilie 2018 ora 14-16, sediul ARACIS - întâlnire cu experții selectați și contractați la Rezultatul 1.
Activitatea 1.1.+Activitatrea 1.7. și cu echipa de management Partener ARACIS și reprezentanții Băncii Mondiale
(Procesul verbal nr. 27 -ședința 2)

Data

Evenimentul
În data de 24 aprilie 2018 ora 12, sediul ARACIS, a avut loc întâlnirea
coordonatorului de grup - prof.univ.dr. Radu Damian cu experții contractați.
18 iunie 2018
În perioada iunie-septembrie 2018 la nivelul Partenerului - ARACIS în ordine
11 iulie 2018
cronologică, experții contractați de ARACIS au organizat următoarele
13 august 2018 activități/întâlniri:
25 septembrie
Ä Luni, 18 iunie 2018, ora 12:00 Sediul ARACIS - Întâlnire de lucru cu
2018
experții selectați la Activitatea 1.1. – Rezultatul 1. Întâlnirea experților
contractați cu Reprezentanții MEN și BM (Procesul verbal Nr. 40 ).
Ä miercuri, 11 iulie 2018, conform Procesului verbal nr. 45 - Întâlnire
echipa de management partener cu experții ARACIS și experții Băncii
Mondiale, tema: Rezultatul 1

9 octombrie
2018
21 noiembrie
2018
22 noiembrie
2018

Ianuarie 2019

Februarie 2019

Luni, 13 august 2018, ora 12:00 Sediul ARACIS - Întâlnire de lucru cu experții
selectați la Activitatea 1.1. – Rezultatul 1. Întâlnirea experților contractați cu
Reprezentanții MEN și BM (Procesul verbal Nr. 50 ).
Marți, 25 septembrie 2018, ora 13:00 Sediul ARACIS - Întâlnire de lucru cu
experții selectați la Activitatea 1.1. – Rezultatul 1. Întâlnirea experților
contractați cu Reprezentanții MEN și BM (Procesul verbal Nr. 54 ).
În perioada octombrie-decembrie 2018, în ordine cronologică, experții
contractați de ARACIS au organizat următoarele activități/întâlniri:
Ä Marți, 9 octombrie 2018, ora 13:00 Sediul ARACIS - Întâlnire de lucru cu
echipa de management ARACIS cu experții Băncii Mondiale la–
Rezultatul 1. Metodologie și ghiduri privind evaluarea externă a calității în
învățământul superior din România Activitatea 1.1 (Procesul verbal Nr.
56).
Ä Miercuri, 21 noiembrie 2018, ora 13:00 Sediul MEN - Întâlnire de lucru cu
echipa de management MEN, ARACIS cu experții Băncii Mondiale la–
Rezultatul 1. Metodologie și ghiduri privind evaluarea externă a calității în
învățământul superior din România Activitatea 1.1.(Procesul verbal Nr.
60).
Ä Joi, 22 noiembrie 2018, ora 13:00 Sediul ARACIS - Întâlnire de lucru cu
echipa de management ARACIS cu experții Băncii Mondiale privind
Rezultatul 1. Metodologie și ghiduri privind evaluarea externă a calității în
învățământul superior din România Activitatea 1.1.(Procesul verbal Nr.
61).
Ä Marți 22 ianuarie 2019, ora 10:00, Sediul ARACIS - Întâlnire de lucru cu
echipa de management ARACIS cu experții Băncii Mondiale privind
activitățile realizate de Banca Mondială în cadrul Rezultatului 1. (Procesul
verbal Nr. 64).
Întâlnire cu Domnul Fabrice Henard - Consultant international BM –
Franta, care a prezentat un material în PPt (material anexat la proces
verbal Nr. 64).
Ä Miercuri 20 februarie 2019, ora 10:00, Sediul ARACIS - Întâlnire de lucru
cu echipa de management ARACIS cu experții Băncii Mondiale privind
activitățile realizate de Banca Mondială în cadrul Rezultatului 1.
Întâlnire cu Domnul Fabrice Henard - Consultant international BM –
Franta. Ședința de pre- consultare publică cu experții din RNE cu
Reprezentanții Băncii Mondiale. (Procesul verbal Nr. 66).

Data

Martie 2019

Aprilie2019

Evenimentul
Ä Joi 21 februarie 2019, ora 10:00, Sediul ARACIS - Întâlnire de lucru cu
echipa de management ARACIS cu experții Băncii Mondiale privind
activitățile realizate de Banca Mondială în cadrul Rezultatului 1.
Întâlnire cu Domnul Fabrice Henard - Consultant international BM –
Franta .
Ședința de pre - consultare publică cu cu Reprezentanții Băncii Mondiale.
Grupul țintă a sesiunii de pre-consultare a fost format din: prorectori,
responsabili ai instituțiilor de învățământ superior cu asigurarea internă a
calității (CEAC), studenți, responsabili Școlile doctorale.
(Procesul verbal Nr. 67).
Ä În data de 20 martie 2019, la sediul ARACIS a avut loc întâlnirea între
Domnul Rafael Llavori - Head of Unit for Instituțional and Communication
- National Agency for Quality Assissment and Acreditation - Madrid Spania și Prof. univ. dr. Iordan Petrescu – Președinte ARACIS privind
Rezultatul 1. Metodologie și ghiduri privind evaluarea externă a calității în
învățământul superior din România. (Procesul verbal Nr. 69)
Întâlnirea experților - Activitatea 1.1.Discuții asupra observațiilor și
recomandărilor realizate de grupul țintă de la evenimentul Pre-consultare.
Pe baza acestuia, experții contractați ARACIS au realizat un set de inputuri
și propuneri, care au fost transmise BM.
Materialul realizat și prezentat de Domnul Fabrice în luna februarie a fost
postat pe site-ul proiectului http://www.aracis.ro/proiecte/qafin/rezultateleproiectului/

Februarie 2019 - Preconsultare privind evaluarea, standardele de calitate și
metodologia și transmis experților ARACIS.
iunie În perioada aprilie - iunie 2019, în ordine cronologică, experții contractați au
organizat următoarele activități/întâlniri:
Ä În data de 16 aprilie 2019, la sediul ARACIS a avut loc întâlnirea între
Domnul Rafael Llavori, Manuela Rădulescu și cu echipa de management
ARACIS discuții privind bunele practici internaționale în vederea
metodologiiloe privind evaluarea externă a calității. (Procesul Verbal 71).
Ä În data de 23 aprilie 2019, la sediul ARACIS a avut loc întâlnirea între Alin
Sava -BM, Manuela Rădulescu -BM și echipa de management ARACIS
discuții privind pilotarea metodologiei (Procesul Verbal 72).
Ä În data de 9 mai 2019, la sediul ARACIS întâlnire cu cu Consultantul BM
– Iring Wasser (Managing Director of ASIIN, the German Accreditation
Agency) – expert contractat de BM pentru Rezultatul 1 - Metodologie și
ghiduri privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din
România. (Procesul Verbal 73).
Ä În 3 iunie experții BM au prezentat ”ARACIS Methodology for Program
Accreditation on the Bachelor, Master and Ph.D. level”

Augustseptembrie
2019

În cadrul activității experții BM au realizat următoarele materiale:
Ä August 2019_R.1_ Annex Quality Procedures Handbook English_var
1
Ä August 2019_R.1_ draft External Evaluation MethodologyJuly
2019_EN_var 1

Data

Evenimentul
Ä Septembrie 2019_R.1_ Annex Quality Procedures Handbook_
Romanian Translation
Ä Septembrie 2019_R.1_ draft External Evaluation Methodology_
Romanian Translation
În procesul de consultare publică și de analiză de input-uri a experților,
livrabilele au fost ajustate:
Noiembrie 2019 Output - 3.1 draft External Evaluation Methodology Revised
final English

Noiembrie
2019

Noiembrie 2019 Output - 3.1 draft External Evaluation Methodology
Romanian Translation Revised final RO

Activitatea 1.2.

Data
Aprili
e
2018

Dezvoltarea de instrumente de management prin realizarea de ghiduri și
standarde pentru implementarea și asigurarea raportării în baza noii metodologii
de asigurare a calității elaborate

Evenimentul
În luna aprilie 2018, conform cererii de finanțare, s-a realizat documentația în vederea
selecției a doi 2 experți - Rezultatul 1, activitatea 1.2 „Dezvoltarea de instrumente de
management prin realizarea de ghiduri și standarde pentru implementarea și asigurarea
raportării în baza noii metodologii de asigurare a calității elaborate”.
În cadrul acestui proces de selecție, în perioada aprilie - mai 2018, au fost întocmite și
postate pe site-ul proiectului următoarele documente:
Ä http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/Nr._2426_din_26.04
.2018._Anuntul_de_selectie_experti_Rezultat_1_-_ARACIS_QAFIN_AP.pdf
Ä http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/Etapa_1.Lista_candi
datilor_inscrisi__proiect_QAFIN_-_ARACIS_mai_2018.pdf
Ä http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/Nr._2881_din_17.05
.2018_Etapa_2._Verificare_indeplinire_condit__ii_generale_expeti_QAFIN_ARACIS.pdf
Ä http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/25.05.2017/25_mai_
2018_-_Etapa_3._R1__Pozit__ia_1._Activitatea_1.2._Expert_Ghiduri_si_standarde_ARACIS._Rezul
tatele_condit__iilor_specifice__QAFIN_-ARACIS.pdf
Ä http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/Anunturi_de_concur
suri/31_mai_2018_-_Etapa_4._Rezultatele_finale_experti_QAFIN_ARACIS__1_.pdf
În urma finalizării selecției (mai-aprilie 2018) a 2 experți pentru Rezultatul 1, activitatea
1.2 „Dezvoltarea de instrumente de management prin realizarea de ghiduri și standarde
pentru implementarea și asigurarea raportării în baza noii metodologii de asigurare a
calității elaborate”, cele două poziții au fost ocupate de catre Horia Mircea
ALĂMOREANU și Mircea NEAGOE iar experții vor fi contractați după luna
octombrie 2018.

Data
Mai
2019

Evenimentul
Într-o succesiune cronologică echipa de management, experții BM și experții contractați
au organizat următoarele activități/întâlniri:
În data de 9 mai 2019, la sediul ARACIS întâlnire cu cu Consultantul BM – Iring Wasser
(Managing Director of ASIIN, the German Accreditation Agency) – expert contractat de
BM pentru Rezultatul 1 - Metodologie și ghiduri privind evaluarea externă a calității în
învățământul superior din România. (Procesul Verbal 73).
Iunie În 3 iunie 2019 experții BM au prezentat ”ARACIS Methodology for Program
2019 Accreditation on the Bachelor, Master and Ph.D. level”.
În cadrul activității experții BM au realizat următoarele materiale:
Ä August 2019_R.1_ Annex Quality Procedures Handbook English_var 1
Ä August 2019_R.1_ draft External Evaluation MethodologyJuly 2019_EN_var 1
Ä Septembrie 2019_R.1_ Annex Quality Procedures Handbook_ Romanian
Translation
Ä Septembrie 2019_R.1_ draft External Evaluation Methodology_ Romanian
Translation
Septe Cei doi experti selectati în 2018, au fost contractati pe o perioada de 5 luni, incepand cu
mbrie data de 2 septembrie 2019.
2019 La sediul ARACIS a fost organizată în 18 septembrie 2019 o întâlnire între echipa de
management și experții contractați la Activitățile 1.2 și 1.4 (PV.nr. 82)
Noie În procesul de consultare publică și de analiză de input-uri a experților, livrabilele au
mbrie fost ajustate:
2019 Noiembrie 2019 Output - 3.1 draft External Evaluation Methodology Revised final
English
Noiembrie 2019 Output - 3.1 draft External Evaluation Methodology Romanian
Translation Revised final RO
Ianua La sediul ARACIS au fost organizate următoarele activități/ședințe de lucru:
rie
Ä 13 ianuarie 2020 - Întâlnire de lucru cu echipa de management ARACIS,
2020
responsabilii Băncii Mondiale și Experții Contractați în Rezultatul 1 (PV.nr. 91)
Ä 15 ianuarie 2020 Întâlnire de lucru cu responsabilii Băncii Mondiale și Experții
QAFIN ARACIS în Rezultatul 1 (PV.nr. 92)
Ä 22 ianuarie 2020 Întâlnire de lucru cu responsabilii Băncii Mondiale și Experții
QAFIN ARACIS în Rezultatul 1 (PV.nr. 94)
Febru În luna februarie 2020 experții BM au prezentat livrabilul 3.2.
arie
Experții BM au elaborat și prezentat următoarele materiale:
2020
Ä WB IQA Guidelines 25.10.2019
Ä WB Methodology QA prop in nutshell 25.10.2019
Ä WB QA Joint Programmes 25.10.2019

Activitatea 1.3. Dezvoltarea și îmbunătățirea instrumentelor informatice de suport pentru
aplicarea metodologiilor și procedurilor elaborate, inclusiv îmbunătățirea
sistemului de gestionare al Registrului Național al Evaluatorilor ARACIS.

Data
2017

Evenimentul
Contractul cu Banca Mondială fiind semnat la data de 24/07/2017, acest fapt a
condus la întârzierea cu cel puțin două luni a selecției expertului intern pentru
dezvoltarea modulului informatic suport.
Totodată pentru Activitatea 3 s-a solicitat prelungirea termenului de realizare,
prin notificarea 3, aceasta conducând la prelungirea termenului de finalizare.
ARACIS a contribuit la elaborarea metodologie de angajare a experților în
cadrul proiectului.
Ianuarie 2018 Selectarea expertului pentru dezvoltarea modulului informatic suport a fost
amânată având în vedere că s-a semnat cu întârziere contractul cu Banca
Mondială.
În procesul de evaluare a performanțelor sistemului TIC existent la partenerul
ARACIS, se constata faptul ca modernizarea acestuia implică costuri similare
cu achiziția unei aparaturi noi mult mai performante.
În vederea demarării procesului de selecție și contractare a expertului IT s-a
solicitat prin nota explicativă pentru Actul Adițional Nr. 1 modificarea
perioadei de selecție și diminuarea perioadei de contractare, modificând și
bugetul proiectului, astfel încât să se coreleze cu perioada de desfășurarea a
activității acestuia.
02
aprilie A fost contractat Cristian ENI Expert intern IT, R_1 Activ.1.3 Dezvoltarea si
2018
îmbunătățirea instrumentelor informatice de suport pentru aplicarea
metodologiei si procedurilor elaborate, inclusiv îmbunătățirea sistemului de
gestionare a Registrului National al Evaluatorilor ARACIS.
Iulie 2018
În luna iulie expertul IT intern contractat în luna aprilie s-a retras din proiect
prin demisie.
Necesitatea reluării selecției unui expert IT a fost stipulată în Nota justificativă
pentru Actul Adițional nr.2.
IanuarieÎn data de 31.01. 2019 pe Site-ul Proiectului a fost postat anunțul de concurs
Februarie
expert extern IT QAFIN:
2019
http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/Anunturi_de_concu
rsuri/31012019_Anunt_site_si_avizier_angajare_experti_SIPOCA_16.pdf
În data 15 februarie – Comisia de concurs a prezentat rezultatele selecției de
dosare : Rezultat selecție dosare (Nr. 949/15.02.2019)
În data de 19.02.2019 au fost postate: Rezultate concurs Expert extern IT (Nr.
1044/19.02.2019)
Martie-aprilie În perioada martie-mai 2019, societatea contractată pentru ”Concepere
2019
dezvoltare/adaptare Site-ul WEB, inclusiv domeniu” a demarat activitatea de
dezvoltare și îmbunătățire a Site-ului WEB ARACIS.
Responsabilii proiectului în consultare cu Consiliul ARACIS și inspectorii de
specialitate au realizat și prezentat societății contractate arhitectura noului Site
ARACIS.
Aprilie-iunie În perioada aprilie-iunie 2019, societatea contractantă pentru ”Concepere
2019
dezvoltare/adaptare Site-ul WEB, inclusiv domeniu” a demarat activitatea de
dezvoltare și îmbunătățire a Site-ul WEB ARACIS.
IulieSocietatea contractată pentru ”Concepere dezvoltare/adaptare Site-ul WEB,
Noiembrie
inclusiv domeniu” a demarat activitatea de dezvoltare și îmbunătățire a Site-ul
2019
WEB ARACIS.

Data
Septembrie
2019
Octombrie
2019

SeptembrieNoiembrie
2019

Decembrie
2019Februarie
2020

Ianuariemartie 2020

Aprilie-mai
2020
Iunie-iulie
2020

Evenimentul
Societatea contractată a transferat tot conținutul Site-ului ARACIS în nou noul
site în baza arhitecturii prezentate.
În luna septembrie 2019 s-a scos la concurs postul vacant de Expert IT.
- 12.09.2019 Anunț concurs expert extern IT QAFIN - ARACIS (Nr.
5601/12.09.2019)
- Rezultatul selecției dosarelor - Nr. 5841/01.09.2019
Pentru ocuparea postului și-au depus dosarele 3 candidați.
În urma probei scrise și interviului, postul a fost ocupat de Domnul Florin
Mihai.
A fost contractat Mihai FLORIN Expert extern IT pentru Rezultatul R1.3 pentru
o perioada de 7 luni intre 01.11.2019-31.05.2020
În perioada de octombrie-decembrie 2019 Expertul IT contractat – Mihai
Florin, împreună cu Experții IT ai BM a participat la proiectarea și ajustarea
modului informatic.
Se încarcă modulul informatic cu date privind structura sistemului de
învățământ, algoritmul de determinare a indicatorilor compozit și informațiile
explicative ale datelor primare.
La sediul ARACIS periodic au loc întâlniri între experții IT și managementul
proiectului în vederea dezvoltării sistemului informatic.
În perioada decembrie 2019 - ianuarie 2020 au loc mai multe întâlniri la sediul
ARACIS privind mentenanță noului site www.aracis.ro
- 9 decembrie 2019 _Proces verbal ședința nr.88
- 16 decembrie 2019_ Proces verbal ședința nr.89
- 22 ianuarie 2020_ Proces verbal ședința nr.93
- 27 ianuarie 2020_ Proces verbal ședința nr.95.
In urma acestor ședințe de mentenanță noul site www.aracis.ro a intrat in
funcțiune începând cu luna februarie 2020.
În perioada ianuarie-martie 2020 Expertul IT contractat – Mihai Florin,
împreună cu Experții IT ai BM a participat la proiectarea și ajustarea modului
informatic.
Se încarcă modulul informatic cu date privind structura sistemului de
învățământ.
La sediul ARACIS periodic au loc întâlniri între experții IT și managementul
proiectului în vederea dezvoltării modului informatic.
În data de 4 martie 2020 a avut loc ședință de lucru cu experții IT ai ARACIS
și BM privind sistemul informatic integrat al ARACIS (PV 98) Sediul ARACIS.
Ca urmare a pandemiei de COVID-19 se suspenda activitatea în perioada 10.0409.06.2020.
Au avut loc întâlniri și consultări periodice între experții IT BM și ARACIS și
managementul proiectului în vederea dezvoltării sistemului informatic al
procesului de evaluare externă a ARACIS.
În perioada iunie-iulie 2020 Expertul IT contractat – Mihai Florin, împreună cu
Experții IT ai BM a participat la proiectarea și ajustarea modului informatic.
Se încarcă modulul informatic cu date privind structura sistemului de
învățământ.

Data

Octombriedecembrie
2020

Evenimentul
La sediul ARACIS periodic au loc întâlniri între experții IT și managementul
proiectului în vederea dezvoltării modului informatic.
În data de 2 iulie 2020 a avut loc ședință de lucru online cu experții IT ai
ARACIS și BM privind sistemul informatic integrat al ARACIS (PV 111) Zoom Meeting.
În data de 12 august 2020, Webex meeting Experții IT ai BM și ARACIS
Prezentare platforma QA - ARACIS Ședință de prezentare a Platformei QA –
ARACIS care descrie procedurile care stau la baza activităților ARACIS de
evaluare a programelor de studii universitare de licență. (Procesul verbal 115).
Au avut loc întâlniri și consultări periodice între experții IT BM și ARACIS și
managementul proiectului în vederea dezvoltării sistemului informatic al
procesului de evaluare externă a ARACIS.
În perioada octombrie-decembrie 2020 Expertul IT contractat – Mihai Florin,
împreună cu Experții IT ai BM a participat la proiectarea și ajustarea modului
informatic.
Se încarcă modulul informatic cu date privind structura sistemului de
învățământ.
La sediul ARACIS periodic au loc întâlniri între experții IT și managementul
proiectului în vederea dezvoltării modului informatic.
Au avut loc întâlniri și consultări periodice între experții IT BM și ARACIS și
managementul proiectului în vederea dezvoltării sistemului informatic al
procesului de evaluare externă a ARACIS.
Pentru luna ianuarie (22) este planificată sesiunea de formare și instruire a
experților pe noua platformă realizată.
Prin AA6 aprobat in data de 22.12.2020 a fost prelungită activitatea și contractul
expertului IT Mihai Florin, astfel
Contractul individul de muncă nr.158/24.10.2019 a fost prelungit prin AA nr.3
din 23.12.2020, pana la data de 28.06.2021.

Activitatea 1.4. Pilotarea noii metodologii și a procedurilor dezvoltate și implementarea unui
mecanism de consultare între actorii relevanți, precum și colaborarea cu
universitățile în vederea identificării unor concepte inovative
Data
Evenimentul
noiembrie
Procesul de achiziție a pachetelor de materiale promoționale a fost demarat
2017
prin aprobarea la nivel de partener a machetelor cu identitate vizuala.
aprilie
– În luna aprilie 2018, conform cererii de finanțare, s-a realizat documentația în
iunie 2018
vederea selecției a 15 experți din care: 10 experți evaluare instituțională, 3
experți evaluare programe de studii și 2 experți consultări publice - Rezultatul
1, activitatea 1.4 „Pilotarea noii metodologii și a procedurilor dezvoltate și
implementarea unui mecanism de consultare între actorii relevanți, precum și
colaborarea cu universitățile în vederea identificării unor concepte inovative”.
În cadrul acestui proces de selecție, în perioada aprilie - mai 2018, au fost
întocmite și postate pe site-ul proiectului următoarele documente:
Ä http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/Nr._2426_di
n_26.04.2018._Anuntul_de_selectie_experti_Rezultat_1_-

Data

Evenimentul
_ARACIS_QAFIN_AP.pdf
Ä http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/Etapa_1._Lis
ta_candidat__ilor_inscrisi__proiect_QAFIN__ARACIS_mai_2018.pdf
Ä http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/Nr._2881_di
n_17.05.2018_Etapa_2._Verificare_indeplinire_condit__ii_generale_
expeti_QAFIN_-ARACIS.pdf
Ä http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/25.05.2017/2
5_mai_2018_-_Etapa_3._R1__Pozit__ia_2.1._Activitatea_1.4._Expert_evaluare_institutionala._Rez
ultatele_condit__iilor_specifice__QAFIN_-ARACIS.pdf
Ä http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/25.05.2017/2
5_mai_2018_-_Etapa_3._R1__Pozit__ia_2.2._Activitatea_1.4._Expert_evaluare_programe._Rezulta
tele_condit__iilor_specifice__QAFIN_-ARACIS.pdf
Ä http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/25.05.2017/2
5_mai_2018_-_Etapa_3._R1__Pozit__ia_2.3._Activitatea_1.4._Expert_consultare_publica._Rezulta
tele_condit__iilor_specifice__QAFIN_-ARACIS.pdf
Ä http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/Anunturi_de
_concursuri/31_mai_2018__Etapa_4._Rezultatele_finale_experti_QAFIN_-ARACIS__1_.pdf
Din cele 15 poziții au fost ocupate 13, cele două poziții neocupate fiind
consemnate în Nota explicativă - Actul Adițional 2 și rescoase la concurs
http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/Anunturi_de_concu
rsuri/05.06.2018._Anuntul_de_selectie_experti_Rezultat_1__ARACIS_QAFIN.pdf
Experti contractați pentru consultari publice :
Gabriele JITARU
Mihaela MUREȘAN
Experti contractați pentru evaluare institutionala:
Ștefan STANCIU
Liviu MĂRCUȚ
Mihail ANTON
Aurel ALECU
Gligor CIORTEA
Tatiana Puiuța DĂNESCU
Daniela DĂNCIULESCU
Radu Mircea DAMIAN
Horia Mircea ALĂMOREANU
Mircea NEAGOE
Experti contractați evaluare programe de studii:

Data

Evenimentul
MINCĂ Dana Galieta
DINCA Marius Sorin
NISTOR Razvan Liviu
În cadrul acestui proces de selecție a posturilor neocupate, în luna iunie, au fost
întocmite și postate pe site-ul proiectului următoarele documente:
Ä 05.06.2018. Anuntul de selectie experti Rezultat 1 - ARACIS QAFIN
(Nr. 3303/05.06.2018)
Ä 22.06.2018 Etapa 1. Opis dosare candidaturi experti QAFIN_A
1.4_expert evaluare programe de studii (Nr. 3775/22.06.2018)
Ä 22.06.2018 Etapa 2. Verificare indeplinire condiții generale expeti
QAFIN -ARACIS (Nr. 3774/22.06.2018)
Ä 28.06.2018 Etapa 3. R1. A.1.4. Rezultatele condițiilor specifice QAFIN
-ARACIS (Nr.3829/28.05.2018)
Ä 02.07.2018 Etapa 4. R1. A.1.4. Rezultatele finale QAFIN -ARACIS 2.06.2018 (Nr. 3926/02.07.2018)

15 Mai 2019
Septembrie
2019

În data de 25 aprilie 2018, a fost transmis spre aprobare pe SEAP anunțul de
publicare a documentelor aferente achiziției de servicii organizare evenimente
și materiale promoționale, ca urmare a respingerii de către ANAP în data de
13.04.2018 a dosarului de licitație depus în 28.03.2018 .
În cadrul ședinței de management din data 27 aprilie 2018, sediul ARACIS
(Procesul verbal nr. 31) au fost purtate discuții cu privire la documentele
necesare achiziției pentru serviciile de dezvoltare site web.
În data de 17.05.2018 a fost publicat anunțul pentru licitația de "Servicii pentru
evenimente". S-a propus și aprobat ca data de 07.06.2018 să fie data deschiderii
licitației.
În data de 07.06.2018 a avut loc deschiderea licitației și evaluarea garanțiilor de
participare depuse de către ofertanți - Procesul verbal de evaluare nr. 1.
În perioada 08-12.06.2018 au fost analizate DUAE (document unic de achiziție
european) depuse de către ofertanți în SEAP și au fost întocmite anexele la
Procesul verbal de evaluare nr. 2.
În data de 13.06.2018 a avut loc ședința de finalizare evaluare a DUAE Procesul verbal de evaluare nr. 2.
În perioada 14-19.06.2018 au fost analizate ofertele tehnice depuse de către
ofertanți și au fost întocmite anexele la Procesul verbal de evaluare nr. 3.
În data de 20.06.2018 a avut loc ședința de finalizare a evaluării ofertelor
tehnice și transmitere clarificare - Procesul verbal de evaluare nr. 3.
În data de 21.06.2018 a avut loc ședința de verificare a răspunsului la clarificare
depus de către ofertant - Procesul verbal de evaluare nr. 4.
În perioada 22-29.06.2018 au fost analizate ofertele financiare depuse de către
ofertanți și au fost întocmite anexele la Procesul verbal de evaluare a ofertelor
financiare, finalizat prin Procesul verbal de evaluare financiară nr. 5 din data de
02.07.2018.
15 mai 2019 – la sediul ARACIS ședință de management între responsabilii
MEN și Partener în vederea pilotării metodologiei și a consultărilor publice.
18 septembrie 2019 - Întâlnire echipa de management și experții contractați la
Activitățile 1.2 și 1.4 la sediul ARACIS (PV.nr. 82)

Data

24 octombrie
2019
OctombrieNoiembrie
2019

22 Noiembrie
2019

13 Decembrie
2019

Ianuarie 2020

Evenimentul
În luna septembrie 2019 au proiectate cele 5 conferințe de consultare publică a
metodologiei draft elaborată de BM astfel:
Ä 25.10.2019 - București-Ilfov
Ä 22.11.2019 – Timișoara
Ä 13.12.2019 – Iași
Ä 17.01.2020 – Brașov (realizata in 07.02.2020)
Ä 31.01.2020 – Cluj Napoca
Grupul țintă este format din minim 250 cadre didactice și studenți
Operator Economic contract în asigurarea desfășurării evenimentelor publice
este: SC 1001 Afaceri SRL.
Operatorul economic în asigurarea ”servicii de tiparire” este: S.C. Alma Total
Solution SRL.
24 octombrie 2019 – Întâlnire de lucru cu echipa de management ARACIS,
responsabilii Băncii Mondiale și Experții Contractați în Rezultatul 1 la sediul
ARACIS (PV.nr. 85)
În data de 25 octombrie a avut loc prima consultare regională – București Ilfov
la care au participat 48 de cadre didactice din cele 32 de instituții de învățământ
superior aflate în Regiunea Bucureștii Ilfov.
La prima consultare publică care avut loc în data de 25 octombrie 2019 în
București, au fost prezentate următoarele materiale:
Ä Prezentare generală Proiect QAFIN 25 octombrie 2019
Ä Itemi prezentare Prof. Stefan Stanciu 25 octombrie 2019
Ä WB IQA Guidelines 25.10.2019
Ä WB Methodology QA prop in nutshell 25.10.2019
Ä WB QA Joint Programmes 25.10.2019
Fiecare participant a fost intrat în posesia: brosurii, formularului grup țintă, a
programului evenimentului și materialele promoționale aferente.
Cea de a II-a consultare publică care avut loc în data de 22 noiembrie 2019 în
Timisoara, au fost prezentate următoarele materiale:
Noiembrie 2019 – Prezentare proiect QAFIN Timișoara
Noiembrie 2019 – Prezentare QA Joint Programmes Timișoara
Iar experții pe comunicare și raportare (Mihaela Mureșan și Gabriela Jitaru) au
realizat și emis un chestionar în rândul participanților.
Fiecare participant a fost intrat în posesia: brosurii, formularului grup țintă, a
programului evenimentului și materialele promoționale aferente.
La consultarea publică din Iași au fost prezentate următoarele materiale:
ü Prezentare proiect QAFIN R1 – Iasi 13 decembrie 2019
ü IS terminologie generală JP Iasi 13 decembrie 2019
ü QA Joint Programmes Iasi 13 decembrie 2019
La toate consultările publice a fost prezentat și completat de grupul țintă
chestionarul elaborat de experții ARACIS:
ü Decembrie 2019 – Chestionar Consultare publică Metodologie
ARACIS
Fiecare participant a intrat în posesia broșurii, a formularului grup țintă, a
programului evenimentului și a materialelor promoționale aferente.
La sediul ARACIS au fost organizate următoarele activități/ședințe de lucru:

Data

Evenimentul
Ä 13 ianuarie 2020 - Întâlnire de lucru cu echipa de management ARACIS,
responsabilii Băncii Mondiale și Experții Contractați în Rezultatul 1
(PV.nr. 91);
Ä 15 ianuarie 2020 Întâlnire de lucru cu responsabilii Băncii Mondiale și
Experții QAFIN ARACIS în Rezultatul 1 (PV.nr. 92);
Ä 22 ianuarie 2020 Întâlnire de lucru cu responsabilii Băncii Mondiale și
Experții QAFIN ARACIS în Rezultatul 1 (PV.nr. 94).

31 ianuarie La consultarea publică din Cluj au fost prezentate urmatoarele materiale:
2020
ü Program conferință regională Cluj 31 ianuarie 2020
ü Prezentare Proiect QAFIN R1 Cluj 31 ianuarie 2020
ü Program conferinta regionala QAFIN Rez 1 – Brasov 7 februarie 2020
La toate consultările publice a fost prezentat și completat de grupul țintă
chestionarul elaborat de experții ARACIS:
ü Decembrie 2019 – Chestionar Consultare publică Metodologie
ARACIS
Fiecare participant a intrat în posesia broșurii, a formularului grup țintă, a
programului evenimentului și a materialelor promoționale aferente.
07 februarie La consultarea publică din Brașov au fost prezentate urmatoarele materiale:
2020
ü Prezentare proiect QAFIN Rez 1 – Brasov 7 februarie 2020
ü Prezentare JP proiect QAFIN Rez 1 – Brasov 7 februarie 2020
La toate consultările publice a fost prezentat și completat de grupul țintă
chestionarul elaborat de experții ARACIS:
ü Decembrie 2019 – Chestionar Consultare publică Metodologie
ARACIS
Fiecare participant a intrat în posesia broșurii, a formularului grup țintă, a
programului evenimentului și a materialelor promoționale aferente.
Februarie
In cadrul Rezultatul 1, activitatea 1.4 „Pilotarea noii metodologii și a
2020
procedurilor dezvoltate și implementarea unui mecanism de consultare între
actorii relevanți, precum și colaborarea cu universitățile în vederea
identificării unor concepte inovative” cei 2 experți din echipa de pilotare au
prezentat Raport final al procesului de consultare ”

Octombrie
2020
Februarie
2021

https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/10/Prezentare_ARACISproces-consultareQAFIN.pptx
ARACIS Proces consultare proiect QAFIN
https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/10/Prezentare_ARACISproces-consultareQAFIN.pptx
Distribuirea către 38 de universități cu programe de studii ID și IFR a broșuri
”Standardele specifice și Ghidul privind evaluarea externă a calității
programelor de studii universitare la formele de învățământ la distanță (ID) și
învățământ cu frecvență redusă (IFR)”

Activitatea 1.5. Finalizarea metodologiei și a ghidurilor de proceduri, și aprobarea lor prin acte
normative adecvate
Data
Evenimentul

Ianuarie 2020 În luna ianuarie 2020 s-au scos la concurs două posturi de experți ARACIS și
două posturi de experți MEC în vederea finalizării metodologiei și a ghidurilor.
Documentele aferente procesului de selecție au fost postate pe site-ul ARACIS:
ü Nr. 259 din 23.01.2020. Anunțul de selecție experti Rezultat 1.5 –
ARACIS QAFIN
ü Anexa 1 – cerere înscriere
ü Verificare indeplinire condiții generale QAFIN experți Rezultat 1.5
ü Etapa 3 R1.5 Rezultatele condițiilor specifice QAFIN
ü Rezultate finale selecție experți R1.5
Respectiv site-ul UMP:
ü Anunț de selecție experti Rezultat 1 Activitatea 1.5 MEC QAFIN
ü Rezultate selectie experti R1, A1.5 MEC QAFIN - Conditii generale
ü Rezultate selectie experti R1, A1.5 MEC QAFIN - Conditii specifice
ü Rezultate finale selectie experti R1 A1.5 - MEC QAFIN
Cele două poziții ARACIS au fost ocupate de dl Radu DAMIAN și dl
Alexandru CHIȘ, iar cele două poziții MEN au fost ocupate de dl Ștefan
STANCIU și dl Mircea NEAGOE. Experții vor fi contractați din luna martie.
MartieAprilie 2020

Ä 26 martie 2020 ora 15:00 ședință de lucru cu experții contractați A.1.5
ai ARACIS și MEN privind elaborarea Metodologiei ARACIS format
HG (PV 101) ”Sediul”: Video conferință -Cisco Webex Meeting.
Ä 27 martie 2020 ora 11:00 ședință de lucru cu Responsabilii ARACIS și
BM privind Rezultatul 1 și Rezultatul 4 (PV 102) ”Sediul”: Video
conferință -Cisco Webex Meeting
Ä 30 martie 2020 ora 16:00 ședință de lucru cu experții contractați A.1.5
ai ARACIS și MEN privind elaborarea Metodologiei ARACIS format
HG (PV 103) ”Sediul”: Video conferință -Cisco Webex Meeting.
Ä 3 aprilie 2020 ora 11:00 ședință de lucru cu experții contractați A.1.5 ai
ARACIS și MEN privind elaborarea Metodologiei ARACIS format HG
”Sediul”: Video conferință -Cisco Webex Meeting (Procesul verbal
104).

10 Aprilie - 9 Ca urmare a suspendării proiectului în perioada 10.04-09.06.2020 datorate
Iunie 2020
pandemiei de COVID 19, activitatea experților MEN s-a decalat cu 2 luni,
respectiv până la 28.06.2020.
16 Iunie 2020 În baza Metodologiei BM, experții au elaborat o serie de structuri și elemente
privind Finalizarea metodologiei ARACIS.
Aceste elemente și structuri au fost dezbătute interactiv cu echipa de
management și în ședința din 16 iunie 2020 ședință de lucru cu experții
contractați A.1.5 ai ARACIS și MEN privind elaborarea Metodologiei ARACIS
format HG ”Sediul”: Video conferință -Cisco Webex Meeting (Procesul verbal
109).
Experții contractați au avut numeroase întâlniri online.
Septembrie - În luna septembrie metodologiile și ghidurile realizate de experți au fost
octombrie
înaintate spre consultare publică, iar în octombrie 2020 în cadrul Consiliului
2020
ARACIS a fost aprobate.
Octombrie
In luna octombrie 2020 au fost tiparite brosurile de la Rezultatul 1.
2020
Materialele rezultate pot fi consultate in sectiunea REZULTATE
PROIECTULUI /Rezultatul 1

https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/12/2.1.-Partea-VIMetodologie-Ghid-ID-IFR.pdf
Activitatea 1.6. Informare și publicitate
Data
Septembrie
2017

Noiembrie
2017

16-19
Noiembrie
2017
Ianuariemartie 2018

Evenimentul
În site-ul ARACIS a fost creată o secțiune specială dedicată proiectului QAFIN
care include informații generale despre proiect - titlu, denumire beneficiar și
partener, scop, obiective specifice, rezultate, data de începere, perioada de
implementare, valoarea totală.
Link: http://www.aracis.ro/despre-proiect-qafin/
În site-ul ARACIS a fost creată versiunea în limba engleză a secțiunii dedicate
proiectului, care include o serie de informații în limba engleză despre proiectul
QAFIN.
Link: http://www.aracis.ro/en/projects/qafin/
De asemenea, în vederea diseminării informațiilor despre proiectul QAFIN, a
fost transmisă o propunere de articol către Asociația Europeană pentru
Asigurarea Calității în Învățământul Superior (European Association for
Quality Assurance in Higher Education – ENQA), în vederea publicării
contribuției transmise în Newsletter-ul ENQA estimat să apară la finalul lunii
septembrie 2017.
În etapa actuală, conținutul broşurilor nu a fost structurat, astfel procesul de
achiziție a serviciilor de editare, creație, tipărire broșuri și afișe a fost demarat
doar prin aprobarea la nivel de partener a machetelor cu identitate vizuală.
Aceste întârzieri se datorează și modificărilor legislative aduse de Legea-cadru
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, nu au
permis nominalizarea și tarifarea orară a expertului management contracte (PJ)
și achiziții publice partener.
A fost demarat procesul privind studiul de piață pentru actualizare site web
pentru partener.
La reuniunea Consiliului Naţional al Rectorilor, desfăşurată în perioada 16-19
noiembrie, la Iaşi, reprezentanţii MEN, alături de reprezentanţi ai ARACIS şi
ai Băncii Mondiale au prezentat obiectivele şi activităţile proiectului QAFIN.
Procesul de achiziție a serviciilor de editare, creație, tipărire broșuri și afișe a
fost demarat doar prin aprobarea la nivel de partener a machetelor cu identitate
vizuală. A fost demarat procesul privind studiul de piață pentru actualizare site
web pentru partener.
La nivelul partenerului, în vederea selectării expertului prevăzut la această
activitate s-au desfășurat următoarele activități:
ü 5 – 25 ianuarie Conceperea și publicarea/postarea a Anunțul de selecție
experți Rezultat 1 Activitatea 1.6.- ARACIS QAFIN
ü 6 februarie - Elaborarea și postarea pe site-ul proiectului: ”Erata
modificare calendar selecție experți Rezultat 1
ü 2- 5 martie - Selecția dosarelor în ceea ce privește îndeplinirea
condițiilor generale de participare
ü 5 martie - Elaborarea și postarea pe site-ul proiectului: ”Etapa 1. Lista
dosare depuse candidaturi experți QAFIN-ARACIS total poziții ”

ü 6 martie - Elaborarea și postarea pe site-ul proiectului: ”Etapa 2.
Afișarea rezultatelor selecției în urma verificării îndeplinirii condițiilor
generale de participare
ü 12 martie- Elaborarea și postarea pe site-ul proiectului: ”Etapa 3.
Afișarea rezultatelor privind îndeplinirea condițiilor specifice QAFIN ARACIS
ü 15 martie - Elaborarea și postarea pe site-ul proiectului: ”Etapa 4.
Afișarea rezultatelor finale QAFIN -ARACIS
http://www.aracis.ro/proiecte/qafin/anunturi-de-concursuri/
Documentele cu privire la selecția experților prevăzuți a desfășura activități în
cadrul proiectului au fost publicate pe site-ul proiectului
30
martie A fost contractat un expert pentru Activitatea 1.6 Adina NICA expert in
2018
comunicare si informare in cadrul proiectului. Durata 01.04.2018-27.02.2019
(11 luni/480 ore)
Aprilie-mai
În perioada aprilie – mai 2018 expertul contractat a realizat:
2018
Ä Draft Brosura QAFIN 27 mai 2018
Ä Afis QAFIN 4_21.05.2018.docx
Ä Prezentare generala proiect QAFIN_ppt_mai 2018.pptx
Ä Template_Prezentare QAFIN_ppt_ 2018.ppt
În perioada aprilie-mai 2018, pe site-ul proiectului la rubrica Rezultate au fost
postate:
a) Prezentarea generală a proiectului QAFIN
http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/Rezultate/11_15_iunie_2018_-_Prezentare__generala_proiect_QAFIN_.pdf
b) Egalitatea de gen în cadrul proiectului QAFIN – MINI RAPORT -Rezultatul
1 Activitatea 1.7.
http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/Rezultate/Mai_2
018-_Egalitatea_de_gen.__Mini-raport_Rezultatul_1.pdf
c) materialul realizat de BM ”Livrabil 2.1 Draft Recomandări pentru
metodologia de clasificare a instituțiilor de învățământ superior Versiunea
a 2-a (include și ierarhizarea programelor de studii)
http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/Rezultate/Propu
nere_Metodologie_clasificare_BM_apr_2018.pdf
d) materialul realizat și prezentat la CNR de D-nul Prof. Dorian Cojocaru
privind Rezultatul 2 Activitatea 2.1.
http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Proiecte/QAFIN/Rezultate/12_mai_2018_CNR_Oradea___Rezultatul_2_Clasificarea_universitatilor_si_ierarhizarea_programelor_
_QAFIN.pdf
Tot pe site-ul proiectului, la rubrica Anunțuri concurs, au fost postate
documentele cu privire la selecția experților.
http://www.aracis.ro/proiecte/qafin/anunturi-de-concursuri/
Octombrie - În perioada octombrie-decembrie 2018 expertul Informare și comunicare
Decembrie
contractat a realizat:
2018
• Traducerea în limba engleză și structurarea informațiilor despre proiect,
pentru a fi publicate pe pagina web a ARACIS, la secțiunea (EN) Proiecte –
QAFIN – Despre Proiect;

• Documentarea privind aparițiile despre proiect și structurarea acestora, în
vederea publicării pe pagina web a ARACIS în cadrul unei subsecțiuni noucreate;
• Reactualizarea materialelor elaborate în proiect, pentru a fi în concordanță
cu Manualul de identitate vizuală, versiunea august 2018 – au fost
reactualizate Afișul proiectului și draft-rile a două comunicate de presă
referitoare la Metodologia de evaluare externă;

Februarie
2019

Pe site-ul proiectului, au fost realizate următoarele completări:
v la subsecțiunea ”Despre proiect” (varianta in limba engleza – About
Project), au fost postate informațiile despre proiect traduse în limba engleză;
v a fost creată subsecțiunea ”Comunicate” care a fost încărcată cu toate
aparițiile despre proiect (apariții în presă, în Newslettere etc.).
Materialul realizat și prezentat de Domnul Fabrice în luna februarie a fost postat
pe site-ul proiectului http://www.aracis.ro/proiecte/qafin/rezultatele-proiectului/

Februarie 2019 – Preconsultare privind evaluarea, standardele de calitate și
metodologia și transmis experților ARACIS
Septembrie
În luna septembrie 2019 au fost planificate conferințele de consultare publică
2019
astfel:
Ä 25.10.2019 - București-Ilfov
Ä 22.11.2019 – Timișoara
Ä 13.12.2019 – Iași
Ä 31.01.2020 – Cluj
Ä 07.02.2020- Brașov
Octombrie
Potrivit Cererii de finanțare și pentru o bună vizibilitate a proiectului și a
2019rezultatelor acestuia, au fost realizate următoarele materiale promoționale, care
Ianuarie 2020 au fost fie afișate/postate la locurile de desfășurare ale conferințelor sau au fost,
respectiv, distribuite participanților la conferințe:
- banner
- roll-up-uri
- afișe
- rucsac
- mape proiect
- broșură proiect
- bloc notes
- pixuri
Toate materialele promoționale conțin elementele de identitate vizuală
obligatorii în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală.
Ca urmare a evenimentelor realizate, pe site-ul proiectului QAFIN-ARACIS,
http://www.aracis.ro/proiecte/qafin/rezultatele-proiectului/,
sunt
postate
materialele prezentate la conferință.
OctombrieÎn data de 25 octombrie 2019, Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de
Noiembrie
Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEN-UMPFE) și Agenția
2019
Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS)
organizează, la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din
București - Aula Facultății de Biotehnologii, Etajul I, prima conferință regională
de consultare publică a „Metodologiei și Ghidurilor privind evaluarea externă a

calității în învățământul superior din România” elaborate în cadrul proiectului
QAFIN.
QAFIN - Program conferință regională București
1. Prezentare generală Proiect QAFIN 25 octombrie 2019
2. Itemi prezentare Prof. Stefan Stanciu 25 octombrie 2019
WB IQA Guidelines 25.10.2019
WB Methodology QA prop in nutshell 25.10.2019
WB QA Joint Programmes 25.10.2019
Poze conferință
În data de 22 noiembrie 2019, Ministerul Educației și Cercetării, prin Unitatea
de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEC-UMPFE) și Agenția
Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS)
organizează, la Hotel Streliția din municipiul Timișoara – Sala Meteora, a doua
conferință regională de consultare publică a „Metodologiei și Ghidurilor privind
evaluarea externă a calității în învățământul superior din România”, elaborate
în cadrul proiectului QAFIN.

Decembrie
2019Februarie
2020

QAFIN Rez 1 Comunicat de presa a doua confer reg TM nov 2019
Program Conferinta Timisoara 22 noiembrie 2019 QAFIN
Noiembrie 2019 - Prezentare proiect QAFIN Timișoara
Noiembrie 2019 - Prezentare QA Joint Programmes Timișoara
În data de 13 decembrie 2019, Ministerul Educației și Cercetării, prin Unitatea
de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEC-UMPFE) și Agenția
Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS)
organizează, la Hotel Majestic din municipiul Iași – Sala Nicolae
Grigorescu, a treia conferință regională de consultare publică a
„Metodologiei și Ghidurilor privind evaluarea externă a calității în
învățământul superior din România”, elaborate în cadrul proiectului
QAFIN.
Ä QAFIN Rez 1 Comunicat de presă a treia conferință regională IS
decembrie 2019
Ä Program Iasi 13 decembrie 2019
Ä Prezentare proiect QAFIN R1 - Iasi 13 decembrie 2019
Ä IS terminologie generală JP Iasi 13 decembrie 2019
Ä QA Joint Programmes Iasi 13 decembrie 2019
Ä Poze Conferinta regională Iași - decembrie 2019
Comunicat de presă proiect QAFIN – A patra conferință regională de
consultare publică a „Metodologiei și Ghidurilor privind evaluarea
externă a calității în învățământul superior din România”
În data de 31 ianuarie 2020, Ministerul Educației și Cercetării, prin Unitatea
de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEC-UMPFE) și Agenția
Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS)
organizează, la Hotel Belvedere din municipiul Cluj-Napoca, a patra
conferință regională de consultare publică a „Metodologiei și Ghidurilor
privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din
România”, elaborate în cadrul proiectului QAFIN.
Comunicat de presă QAFIN R1 Cluj 31 ianuarie 2020

Martie 2020

Program conferință regională Cluj 31 ianuarie 2020
Prezentare Proiect QAFIN R1 Cluj 31 ianuarie 2020
•
Comunicat de presă proiect QAFIN – A cincea conferință regională
de consultare publică a „Metodologiei și Ghidurilor privind evaluarea
externă a calității în învățământul superior din România”
În data de 07 februarie 2020, Ministerul Educației și Cercetării, prin Unitatea
de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEC-UMPFE) și Agenția
Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS)
organizează, la Hotel Apollonia din municipiul Brașov, a cincea conferință
regională de consultare publică a „Metodologiei și Ghidurilor privind
evaluarea externă a calității în învățământul superior din România”,
elaborate în cadrul proiectului QAFIN.
Comunicat de presă a cincea conferință regională QAFIN Rez 1 – Brasov
februarie 2020
Program conferinta regionala QAFIN Rez 1 – Brasov 7 februarie 2020
Prezentare proiect QAFIN Rez 1 – Brasov 7 februarie 2020
Prezentare JP proiect QAFIN Rez 1 – Brasov 7 februarie 2020
Activitate finalizata.

Activitatea 1.7. Implementarea principiilor orizontale Dezvoltare durabilă, Egalitatea de șanse și
nediscriminarea și egalitatea de gen
Data
Noiembrie
2017

Evenimentul
Se respectă principiile de
dezvoltare durabilă, egalitate de șanse,
nediscriminare și egalitate de gen în activitățile derulate de MEN, ARACIS și
BM.
IanuarieLa nivelul partenerului, în vederea selectării expertului prevăzut la această
Martie 2018
activitate s-au desfășurat următoarele activități:
ü 5 – 25 ianuarie Conceperea și publicarea/postarea a Anunțul de selecție
experți Rezultat 1 Activitatea 1.7.- ARACIS QAFIN
ü 6 februarie - Elaborarea și postarea pe site-ul proiectului: ”Erata
modificare calendar selecție experți Rezultat 1
ü 2- 5 martie - Selecția dosarelor în ceea ce privește îndeplinirea
condițiilor generale de participare
ü 5 martie - Elaborarea și postarea pe site-ul proiectului: ”Etapa 1. Lista
dosare depuse candidaturi experți QAFIN-ARACIS total poziții ”
ü 6 martie - Elaborarea și postarea pe site-ul proiectului: ”Etapa 2.
Afișarea rezultatelor selecției în urma verificării îndeplinirii condițiilor
generale de participare
ü 12 martie- Elaborarea și postarea pe site-ul proiectului: ”Etapa 3.
Afișarea rezultatelor privind îndeplinirea condițiilor specifice QAFIN ARACIS
ü 15 martie - Elaborarea și postarea pe site-ul proiectului: ”Etapa 4.
Afișarea rezultatelor finale QAFIN -ARACIS
http://www.aracis.ro/proiecte/qafin/anunturi-de-concursuri/
2 aprilie 2018 A fost contractat un expert pentru Activitatea 1.7 RADU Cătalina, expert în
Implementarea principiilor orizontale Dezvoltare durabilă, egalitate de șanse și
nediscriminare și egalitate de gen - Rezultatul 1, Activ.1.7.
Durata contractului 9 luni intre 02.04.2018-30.12.2018

2 aprilie 2018 În cadrul ședinței din 2 aprilie 2018, ora 14-16 (Procesul verbal nr. 27 - ședința
2) expertul Activității A.1.7 a fost informat cu privire la obiectivele proiectului
și activitățile desfășurate până acum de către experții Băncii Mondiale pentru
proiectarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor de referință și a
indicatorilor de performanță pentru evaluarea externă în învățământul
superior.
12 mai 2018

În data de 12 mai a fost transmis experților contractați la Activitatea 1.1 raportul
”Egalitatea de gen în cadrul proiectului QAFIN – Mini-raport – ”
http://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2019/08/Mai_2018_Egalitatea_de_gen.__Mini-raport_Rezultatul_11.pdf
Pe
pagina
proiectului
http://www.aracis.ro/proiecte/qafin/rezultateleproiectului/ a fost inserat textul:

18 iunie 2018 În data de 18 iunie 2018, ora 12:00 Sediul ARACIS expertul de la activitatea
1.7. a participat la întâlnire de lucru cu experții selectați la Activitatea 1.1. –
întâlnirea experților contractați cu Reprezentanții MEN și BM (Procesul verbal
Nr. 40).
13
august În data de 13 august, ora 12:00 Sediul ARACIS expertul de la activitatea 1.7. a
2018
participat la întâlnire de lucru cu experții selectați la Activitatea 1.1. - întâlnirea
experților contractați cu Reprezentanții MEN și BM ( Procesul verbal Nr. 50).
Septembrie
2018
Martie 2019

Anul 2020

La ARACIS, în luna septembrie a fost suspendată activitatea expertului
contractat la Activitatea 1.7
În luna martie 2019 a fost ridicată suspendarea activității expertului contractat.
La elaborarea metodologiei și a ghidurilor de proceduri, și aprobarea lor prin
acte normative adecvate Experții BM și experții contractați ARACIS au urmărit
implementarea principiilor orizontale Dezvoltare durabilă, Egalitatea de șanse
și nediscriminarea și egalitatea de gen.
Activitate finalizata.

2 SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE ȘI A PILOTĂRII
Consultările publice organizate de ARACIS - 5 conferințe regionale conform activităților
proiectului
Nr.
Regiunea geografică
Grup
crt. Perioada
Locația
țintă/nr.de
participanți
1. 25 octombrie 2019
București
București-Ilfov
49
2. 22 noiembrie 2019
Timișoara
Sud-Vest Oltenia/Vest
56
3. 13 decembrie 2019 Iași
Nord-Est/Sud-Est
52
4. 31 ianuarie 2020
Cluj-Napoca
Nord-Vest
55
5. 07 februarie 2020
Brașov
Centru
44
6.
Total
256
Consultările publice organizate de ARACIS – în afara cerințelor proiectului
Nr. crt.
Perioada
Evenimentul
7.
8.
9.
3

21 noiembrie 2019
14 decembrie 2019

Consultare publică Arad
CNR Iași

MATERIALE REALIZATE ȘI PREZENTATE OFICIAL PE SITE-UL ARACIS

Evenimen
tul
și
perioada
Raport
_Egalitate
a de gen_
08
mai
2018
Livrabil
BM
Livrabil
BM
Livrabil
BM
Livrabil
BM
Livrabil
BM
Conferinta
regionala
BucurestiIlfov
25.10.201
9

Link-ul pe site-ul ARACIS
http://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2019/08/Mai_2018-_Egalitatea_de_gen.__Miniraport_Rezultatul_11.pdf

http://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2019/08/Pre-consultation_21_Feb_2019_-11.pptx
http://www.aracis.ro/wpcontent/uploads/2019/11/August_2019_R.1__Annex_Quality_Procedures_Handbook_English_var_
11.pdf
http://www.aracis.ro/wpcontent/uploads/2019/11/August_2019_R.1__draft_External_Evaluation_MethodologyJuly_2019_
EN_var_11.pdf
http://www.aracis.ro/wpcontent/uploads/2019/11/Septembrie_2019_R.1__Annex_Quality_Procedures_Handbook__Romani
an_Translation1.pdf
http://www.aracis.ro/wpcontent/uploads/2019/11/Septembrie_2019_R.1__draft_External_Evaluation_Methodology__Roma
nian_Translation1.pdf
http://www.aracis.ro/wpcontent/uploads/2019/11/1_Prezentare_generala_Proiect_QAFIN_25_oct._20191-1.pdf
http://www.aracis.ro/wpcontent/uploads/2019/11/2_Itemi_Prezentare_Prof_St._Stanciu_25_oct.20191-1.pdf
http://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2019/11/WB_IQA_Guidelines_25.10.20191-1.pdf

Evenimen
tul
și
perioada

Link-ul pe site-ul ARACIS
http://www.aracis.ro/wpcontent/uploads/2019/11/WB_Methodology_QA_prop_in_nutshell_25.10.20191-1.pdf
http://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2019/11/WB_QA_Joint_Programmes_25.10.20191-1.pdf

Livrabil
BM
Livrabil
BM
Conferinta
regionala
Timisoara
22.11.201
9

http://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2019/12/Nov_2019_Output3.1_draft_External_Evaluation_Methodology__Revised_final_English1.pdf
http://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2019/12/Nov_2019_Output3.1_draft_External_Evaluation_Methodology__Romanian_Translation_Revised_final_RO1.pdf
http://www.aracis.ro/wpcontent/uploads/2019/12/22112019_Prezentare_Proiect_QAFIN_R1_Timisoara_22_nov_20193.pdf
https://www.aracis.ro/wpcontent/uploads/2019/12/22112019_Prezentare_QA_Joint_Programmes_Timisoara_22_nov_20191.
pdf

Conferinta
regionala
de la Iasi
13.12.201
9

http://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/01/1712_45._Prezentare_Proiect_QAFIN_R1_Iasi_13_dec._20191.pdf
https://www.aracis.ro/wpcontent/uploads/2020/01/1712_IS_terminologie_generala_JP_Iasi_13_decembrie_20191.pdf
https://www.aracis.ro/wpcontent/uploads/2020/01/1712_QA_Joint_Programmes_Iasi_13_decembrie_20191.pdf
https://www.aracis.ro/wpcontent/uploads/2020/01/05122019_Chestionar_Consultare_publica_Metodologie_ARACIS1.doc

Conferinta
regionala
de la ClujNapoca
31.01.202
0
Conferinta
regionala
Brasov
07.02.202
0
Raport
consultare
Proces
consultare
Prezentare
brosura ID
IFR

https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/02/Program-Confer-regionala-Cluj-_31-ianuarie2020.pdf
https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/02/4.-Prezentare-Proiect-QAFIN-R1-Cluj-31ianuarie-2020-reduced.pdf
https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/02/Program-confer-regionala-QAFIN_Brasov07_02_2020.pdf
https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/02/5.-Prezentare-Proiect-QAFIN-R1-Brasov-7februarie-2020.pdf
https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/10/Raport_final_consultare_V5.pdf
https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/10/Prezentare_ARACIS-procesconsultareQAFIN.pptx
https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/12/2.1.-Partea-VI-Metodologie-Ghid-ID-IFR.pdf

4 COMUNICATELE DE PRESĂ
1. Comunicat de presă: 23.10.2019 10:44

Comunicat de presă proiect QAFIN - Prima conferință regională de consultare publică a
„Metodologiei și Ghidurilor privind evaluarea externă a calității în învățământul superior
din România”
În data de 25 octombrie 2019, Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management
al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEN-UMPFE) și Agenția Română de Asigurare a
Calității în Învățământul Superior (ARACIS) organizează, la Universitatea de Științe
Agronomice și Medicină Veterinară din București - Aula Facultății de Biotehnologii, Etajul
I, prima conferință regională de consultare publică a „Metodologiei și Ghidurilor privind
evaluarea externă a calității în învățământul superior din România” elaborate în cadrul
proiectului QAFIN.
2. Comunicat de presă 21.11.2019 08:31
Comunicat de presă proiect QAFIN – A doua conferință regională de consultare publică a
„Metodologiei și Ghidurilor privind evaluarea externă a calității în învățământul superior
din România”
În data de 22 noiembrie 2019, Ministerul Educației și Cercetării, prin Unitatea de
Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEC-UMPFE) și Agenția Română de
Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) organizează, la Hotel Streliția din
municipiul Timișoara – Sala Meteora, a doua conferință regională de consultare publică a
„Metodologiei și Ghidurilor privind evaluarea externă a calității în învățământul superior
din România”, elaborate în cadrul proiectului QAFIN.
3. Comunicat de presă 11.12.2019 15:50
Comunicat de presă proiect QAFIN – A treia conferință regională de consultare publică a
„Metodologiei și Ghidurilor privind evaluarea externă a calității în învățământul superior
din România”
În data de 13 decembrie 2019, Ministerul Educației și Cercetării, prin Unitatea de
Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEC-UMPFE) și Agenția Română de
Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) organizează, la Hotel Majestic din
municipiul Iași – Sala Nicolae Grigorescu, a treia conferință regională de consultare publică
a „Metodologiei și Ghidurilor privind evaluarea externă a calității în învățământul superior
din România”, elaborate în cadrul proiectului QAFIN.
4. Comunicat de presă 19-12-2019 8:38 am
Comunicat de presă proiect QAFIN – Prezentare ARACIS la CNR Iași,14 decembrie 2019:
Metodologia de clasificare a universităților și de ierarhizare a programelor de studii
În data de 14 decembrie 2019, în cadrul ședinței Consiliului Național al Rectorilor care s-a
desfășurat la Iași, membrii echipei de implementare a proiectului QAFIN au susținut
prezentarea cu titlul „Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea
calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate”– QAFIN care s-a axat pe
evaluarea calității indicatorilor și prezentarea/analiza ponderilor obținute ca urmare a
consultării membrilor Consiliului ARACIS (20 de respondenți) și a instituțiilor de
învățământ superior din România – IIS (până în prezent 30 de IIS și-au adus contribuția la
stabilirea ponderii indicatorilor).
5. Comunicat de presă 06.02.2020 14:20

Comunicat de presă proiect QAFIN – A patra conferință regională de consultare publică a
„Metodologiei și Ghidurilor privind evaluarea externă a calității în învățământul superior
din România”
În data de 31 ianuarie 2020, Ministerul Educației și Cercetării, prin Unitatea de Management
al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEC-UMPFE) și Agenția Română de Asigurare a
Calității în Învățământul Superior (ARACIS) organizează, la Hotel Belvedere din
municipiul Cluj Napoca, a patra conferință regională de consultare publică a „Metodologiei
și Ghidurilor privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România”,
elaborate în cadrul proiectului QAFIN.
6. Comunicat de presă 06.02.2020 14:27
Comunicat de presă proiect QAFIN – A cincea conferință regională de consultare publică a
„Metodologiei și Ghidurilor privind evaluarea externă a calității în învățământul superior
din România”
În data de 06 februarie 2020, Ministerul Educației și Cercetării, prin Unitatea de
Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEC-UMPFE) și Agenția Română de
Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) organizează, la Hotel Apollonia
din municipiul Brașov, a cincea conferință regională de consultare publică a „Metodologiei
și Ghidurilor privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România”,
elaborate în cadrul proiectului QAFIN.
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Echipa
BĂNCII
MONDIALE
Romina Miorelli
Jean Bernard Robichaud
Roberta Malee Bassett
Sava Alina
Usher Alex
Manuela Radulescu
Iulia Maries
Jeremie Amoroso
Madalina Rudareanu
Marta Helena Reis de Assis
Mariana Moarcas
Nikolaev Denis
Ungureanu Ștefan
Citirigă Victor

Experții contractați de
ARACIS
Horia ALĂMOREANU
Radu Mircea DAMIAN
Mihai ANTON
Aurel ALECU
Gligor CIORTEA
Ștefan STANCIU
Mircea NEAGOE
Liviu MĂRCUȚ
Tatiana Puiuța DĂNESCU
Gabriela JITARU
Mihaela MUREȘAN
Dana Galitea MINCĂ
Marius Sorin DINCĂ
Răzvan Liviu Nistor
Marieta COSTACHE
Roxana VIDICAN
Marilena BURADA
Daniela DĂNCIULESCU
Adina NICA

Alte
entități
implicate/
persoane
Cristina GHIȚULICĂ
Mădălin BUNOIU
Consiliul National al Rectorilor
Ligile Studenților

Alexandru CHIȘ
Mihai FLORIN
Cătălina RADU
În baza celor expuse, echipa de management a proiectului QAFIN consideră că a îndeplinit
toate activitățile și cerințele privind elaborarea și consultarea ”Metodologiei și a ghidurilor privind
evaluarea externă a calității în învățământul superior din România”.
Ianuarie 2021
Cu considerație,
Prof. univ. dr. ing. Iordan PETRESCU

