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Nr. 4976 /12.09.2022
ANUNŢ

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS, în
conformitate cu prevederile 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 funcțiilor contractuale și 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, respectiv din funcția inspector de specialitate debutant (S) în funcția de
inspector de specialitate gr.II (S), în cadrul Direcției Relații Internaționale, Proiecte,
Cooperare Și Cercetare - Serviciul Relații Internaționale, Implementare Proiecte,
Comunicare și Organizare Evenimente.
I.

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) să nu fi fost sancționat disciplinar.
Bibliografia/tematica examenului de promovare
a) Referinţe bibliografice:
▪ Ordonanța de urgență nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii educaţiei (partea
referitoare la ARACIS), aprobată prin Legea 87/2006 cu modificările şi
completările ulterioare;
▪ Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
(partea referitoare la învățământul superior);
▪ Regulamentul de organizare și funcționare al ARACIS;
▪ Standardele şi liniile directoare pentru asigurarea calității în Spaţiul European al
Învăţământului Superior (ENQA 2015);
▪ Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații publice cu modificările și
completările ulterioare;
▪ Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aprobare a Legii nr. 544/2001.
b) Tematică:
▪ Dispoziții legislative naționale cu privire la apartenența ARACIS la organizațiile și
organismele internaționale;
▪ Aspecte generale ale promovării calității în învățământul superior;
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▪ Atribuțiile Serviciului Relații Internaționale, Implementare Proiecte, Comunicare și
Organizare Evenimente al ARACIS;
▪ Scopul, obiectivele și părțile Standardelor și liniilor directoare pentru asigurarea
calității în Spațiul European al Învățământului Superior (ESG);
▪ Informațiile de interes public pe care autoritățile sau instituțiile publice sunt
obligate să le comunice din oficiu;
▪ Termene de răspuns la solicitările de informații de interes public;
▪ Organizarea și asigurarea accesului liber la informațiile de interes public.
II.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA EXAMENUL DE PROMOVARE:
înscriere la examen.

cerere de

III.

MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI:
Cererea de înscriere la examen va fi depusă la Compartimentul Resurse Umane
din cadrul ARACIS, cu sediul în B-dul Mărăști nr. 59, sector 1, București, în clădirea
Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului (FIFIM) din cadrul Universității de
Științe Agronomice și Medicină Veterinară București (USAMV) până la data de
27.09.2022, orele 1400.
Examenul de promovare a personalului contractual constă în redactarea unei
lucrări scrise în data de 29.09.2022, 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 08.00 – 16.00.

CERERE
DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Subsemnatul(a)

……………………………………………..,

domiciliat(ă)

în

localitatea ………………, str. ................................ , nr. ..... , bloc …… , sc. …… , apt.
…… , sect ....... , posesor(e) al CI seria .......... , nr. ………........…........ , eliberată de
........................., la data de ............................ , CNP ........................................ , telefon
……..………...……. , e-mail ………………………………. , solicit să fiu înscris(ă) la
examenul

de

promovare

în

grad

......................................……………………………………..……

profesional
din

Direcţiei/Serviciului/Compartimentului
……...............…………………………........................

Data
Semnătura,

cadrul

