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PROCEDURĂ DE SELECTARE ŞI NUMIRE
a membrilor cadre didactice în comisiile de experţi permanenţi
(de specialitate)
ale Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

1. Dispoziții generale
1.1. Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 75/2005 privind asigurarea
calității educației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 87/2006, cu
modificările și completările ulterioare, la art. 18, precizează:
,,În îndeplinirea atribuţiilor sale, ARACIS are următoarele drepturi:
a) să folosească colaboratori externi, din ţară sau din străinătate, angajaţi pe bază de
contract civil, experţi în domeniul de activitate al ARACIS, remuneraţi conform
legii;
b) să alcătuiască, pe baza unei metodologii transparente şi folosind criterii de
competenţă şi competitivitate, propriul registru de evaluatori, pe care îi pregăteşte
metodologic şi îi deleagă pentru efectuarea misiunilor de evaluare externă a
calităţii;”.
1.2. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al ARACIS (ROF), aprobat de
Consiliul ARACIS prin Hotărârea nr. 13 din 25.02.2021, stabilește că în structura
ARACIS funcționează ,,Comisii de Experți Permanenți (de specialitate)”, ca
structură permanentă de lucru.
1.3. Conform Art. 24. alin. (1) din ROF, ,,Comisiile de experți permanenți (de specialitate)
acoperă toate domeniile de specialitate și formele de învățământ în care se dezvoltă programe
de studii în cadrul instituțiilor de învățământ superior din România, după cum urmează:
Științe exacte şi științe ale naturii; Științe umaniste şi teologie; Științe juridice; Științe
sociale, politice şi ale comunicării; Științe administrative, ale educației şi psihologie; Științe
economice (I); Științe economice (II); Arte, arhitectură, urbanism, educaţie fizică şi sport;
Științe agricole, silvice şi medicină veterinară; Științe inginerești (I); Științe inginerești (II);
Științe medicale; Învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă.”, iar la alin. (2) se
precizează: ,,Comisiile sunt constituite din experţi evaluatori selectaţi în baza unei proceduri
specifice şi aprobaţi de Consiliul ARACIS. Pe lângă aceştia, din fiecare comisie permanentă
face parte şi un student, desemnat de către federaţiile naţionale studenţeşti, respectiv
reprezentanți ai angajatorilor, cel puțin pentru comisiile organizate în domeniul științelor
inginerești, selectați prin proceduri specifice.”
1.4. Regulamentul de desfăşurare a activităţii Comisiilor de experţi permanenţi (de
specialitate) ale Agenţiei Romane de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
precizează că din Comisiile de experți permanenți (de specialitate) fac parte 7 –
13 membrii, precum și că mandatul unui membru este de patru ani, iar o
persoană nu poate avea mai mult de două mandate consecutive.
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2. Condiții de participare la procedura de selectare
2.1. Sunt eligibili pentru a fi incluşi pe lista de candidaţi acei evaluatori care
îndeplinesc următoarele condiţii:
a. sunt cadre didactice universitare titulare sau au aprobarea senatului
universitar pentru continuarea activităţii, conform legislaţiei în vigoare;
b. sunt înscriși în RNE al ARACIS;
c. au participat la cel puţin unul dintre programele de instruire în domeniul
asigurării calităţii academice organizate de ARACIS;
d. dispun de experienţă în evaluarea şi asigurarea calităţii academice
dovedită prin participare la un număr semnificativ de evaluări în
domeniile de studiu specifice comisiei permanente de specialitate la care
candidează;
e. nu au încălcat în decursul activităţii profesionale normele de etică şi
deontologie profesională, și nu au fost condamnaţi penal;
f. au respectat Codul de etică şi normele de conduită profesională în activităţile
desfăşurate de ARACIS privind asigurarea și evaluarea calității învățământului
superior din România.
3. Dosarul de concurs şi înscrierea la concurs
3.1. Anunţarea publică a concursului pentru selectarea candidaţilor în vederea
ocupării unor posturi vacante în Comisiile de experţi permanenţi (de specialitate) se
face prin afişarea la sediul ARACIS şi publicarea pe site-ul agenţiei.
3.2. Înscrierea la concursul pentru selectarea candidaţilor se face la sediul ARACIS
din municipiul Bucureşti, bd. Mărăşti nr. 59, sectorul 1 sau prin mijloace electronice
de comunicare. Termenul de înscriere la concurs este de 15 zile de la anunţarea
publică a concursului.
3.3. Dosarul de concurs cuprinde:
(i) cererea-tip;
(ii) curriculum vitae (tip Europass) şi memoriu de activitate, din care să rezulte
experienţa candidatului în domeniul asigurării calităţii academice şi activitatea sa
profesională şi managerială;
(iii) un program succint cu propuneri de îmbunătăţire a calităţii academice şi a
activităţii ARACIS (maximum două pagini);
(iv) confirmarea din partea instituţiei de învăţământ superior unde candidatul îşi
desfăşoară activitatea didactică şi de cercetare că este titular sau are aprobarea
senatului universitar pentru continuarea activităţii conform legislaţiei în vigoare;
(v) declaraţie pe propria răspundere că nu a încălcat în decursul activităţii sale
normele de etică şi de deontologie profesională, că nu este învinuit penal sau că nu a
fost condamnat;
3.4. Toate documentele se redactează şi se depun în limba română, în format hârtie şi
/ sau electronic (în format PDF, pe un dispozitiv de stocare magnetic - memorie USB
sau CD/DVD - sau prin transmitere la adresa de e-mail secretariat@aracis.ro).

4. Comisia de concurs
4.1. Comisia de selectare (numită în continuare Comisia) a candidaţilor este
alcătuită la nivelul fiecărei comisii de experţi permanenţi din preşedintele ș i
secr et ar ul acesteia şi din 1 membru din consiliul ARACIS.
4.2. În situaţia în care persoana care deţine funcţia de preşedinte sau secretar al
unei comisii de experţi permanenţi candidează pentru ocuparea unei noi poziţii
de membru al comisiei, acesta va fi înlocuit în comisia de concurs de un unul
dintre membrii consiliului ARACIS.
4.3. Secretariatul Comisiei de concurs aste asigurat de către un reprezentant al
aparatului tehnic, de preferință persoana care sprijină activitatea Comisiei de
experți permanenți respectivă.
5. Validarea candidaturilor depuse
5.1. Dosarele candidaţilor pentru poziţiile de membri ai comisiilor de experţi
permanenţi sunt puse la dispoziţia membrilor comisiei de concurs, stabilită
conform Art. 4, de către secretarul acesteia, în termen de 3 zile de la încheierea
termenului de înscriere.
5.2. Validarea urmăreşte respectarea condiţiilor de participare stabilite la capitolul 2
și se realizează de către Comisia de Concurs.
5.3. După validarea conformităţii conţinutului dosarelor depuse cu cerinţele
prevăzute la pct. 2, Comisia întocmeşte, în termen de 3 zile lucrătoare de la
finalizarea validării, lista candidaţilor validaţi pentru concursul de selectare şi o
transmite aparatului tehnic al ARACIS pentru publicare pe site-ul ARACIS.
Candidaţii invalidaţi, dacă există, vor fi informaţi asupra motivelor invalidării.
6. Desfăşurarea concursului
6.1. Concursul constă în două probe: analiza şi aprecierea conţinutului dosarelor de
concurs ale candidaţilor şi interviu.
6.2. Interviul se poate desfăşura şi în format online, în situaţii temeinic justificate, cu
aprobarea comisiei de concurs.
6.3. Criteriile de selecţie a candidaţilor sunt următoarele:
(i) experienţă dovedită în activitatea desfăşurată în domeniul asigurării calităţii în
învăţământul superior;
(ii) calitatea de evaluator ARACIS care a participat la un număr semnificativ de
evaluări externe (nu mai mic de 5);
(iii) calitatea programului cu propuneri de îmbunătăţire a calităţii academice şi a
activităţii ARACIS, în conformitate cu standardele şi liniile directoare pentru
asigurarea calităţii în Spaţiul European al Învăţământului Superior - ESG şi cu
prevederile reglementărilor naţionale în acest domeniu;
(iv) activitate şi experienţă dovedite în managementul universitar;
(v) participare la cursuri de formare în managementul calităţii academice, în calitate
de cursant sau formator, sau publicarea unor lucrări ştiinţifice în domeniu;

(vi) activitate profesională de prestigiu în domeniul pe care doresc să îl reprezinte;
(vii) experienţă în coordonarea unor proiecte finanţate din fonduri
naţionale/internaţionale în domeniul educaţiei şi asigurării calităţii academice;
(viii) reprezentarea cât mai adecvată în Comisia de experți permanenți a domeniilor
de studii universitare arondate, stabilite prin anexa nr. 1 la hotărârea Guvernului
pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de
studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul
universitar curent şi a domeniului specific ID/IFR;
(ix) asigurarea multiculturalităţii, a egalității de șanse și a nediscriminării.
6.5. În vederea funcționării optime a Comisiilor de experți permanenți, de regulă nu
vor fi selectate mai multe de două cadre didactice care provin din aceeași instituție
de învățământ superior.
6.6. După analiza dosarelor de concurs şi a susţinerii interviului, fiecare membru al
comisiei de concurs îşi exercită votul, candidaţii fiind clasificaţi în ordinea
descrescătoare a numărului de voturi primite.
6.7. În caz de egalitate de voturi se iau în considerare, în ordine, următoarele criterii
de departajare:
(i) vizibilitatea internaţională în domeniul asigurării calităţii în învăţământul
superior;
(ii) domeniul de studii, pentru asigurarea reprezentării cât mai complete a acestora în
Comisia de experți permanenți.
6.8. În termen de trei zile lucrătoare de la susţinerea concursului, Comisia de
concurs întocmeşte un proces verbal privind desfăşurarea concursului pentru
ocuparea unor noi poziţii de membri în comisia experţi permanenţi (de specialitate).
6.9. Procesul verbal este analizat în Biroul executiv al Consiliului ARACIS în
vederea validării procedurii de concurs şi a candidaţilor selectaţi.
6.10. Numirea membrilor comisiilor de experţi permanenţi se face prin vot de
către Consiliul ARACIS.
6.11. După aprobarea Consiliului, rezultatele concursului de selecţie se anunţă public
prin afişarea la sediul ARACIS din municipiul Bucureşti, bd. Mărăşti nr. 59, sectorul
1, şi se afişează pe site-ul agenţiei, www.aracis.ro, la data finalizării concursului.
6.12. Candidaţii selectaţi pentru a deveni membri ai Comisiilor de experţi
permanenţi au obligaţia de a depune la secretariatul ARACIS, în termen de 3 zile
lucrătoare de la data afişării listei menţionată la punctul 6.11, declaraţia că acceptă
ocuparea postului.
6.13. Posturile vacantate, în cazul în care candidaţii selectaţi nu depun declaraţia
menţionată la pct. 6.12, se ocupă de alţi candidaţi, în ordinea descrescătoare a
numărului de voturi şi conform criteriilor de departajare.
7. Dispoziţii finale
7.1. Prezenta procedură a fost aprobată de Biroul executiv al ARACIS şi este
publicată pe pagina web a ARACIS.

7.2. La data aprobării şi publicării pe pagina web a prezentei proceduri, îşi încetează
aplicabilitatea prevederile Procedurii de selectare şi numire a noilor membri din
Comisiile de experţi permanenţi, aprobată la 19 octombrie 2017.
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