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Aprobat,
Președinte
Conf. univ. dr. Octavian Mădălin BUNOIU
Anunț depunere candidaturi pentru ocuparea locurilor disponibile în Comisia de experți permanenți
(de specialitate) ale ARACIS
ARACIS anunță scoaterea la concurs a locurilor vacante din cadrul următoarelor Comisii de
Experți Permanenți (de specialitate) ale ARACIS:
• C1_Științe exacte şi științe ale naturii
• C2_Științe umaniste şi teologie
• C3_Științe juridice
• C5_Științe administrative, ale educației şi psihologie
• C6_Științe economice (I)
• C7_Științe economice (II)
• C8_Arte, arhitectură, urbanism, educaţie fizică şi sport
• C9_Științe agricole, silvice şi medicină veterinară
• C10_Științe inginerești (I)
• C11_Științe inginerești (II)
• C12_Științe medicale
• C13_Învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă
Numărul de locuri și domeniile pentru care se organizează concursul de selectare sunt
prezentate în tabelul de mai jos:
Tabel cu locurile și domeniile pentru care se organizează concursul de selectare

Comisia
C1_Științe exacte şi
științe ale naturii
C2_Științe umaniste
şi teologie
C3_Științe juridice
C5_Științe
administrative, ale
educației şi
psihologie
C6_Științe
economice (I)
C7_Științe
economice (II)
C8_Arte, arhitectură,
urbanism, educaţie
fizică şi sport

Număr de locuri
4

Domeniile arondate comisiei pentru care se
organizează selecția
Matematică, Informatică, Chimie, Știința mediului

2

Limbă și literatură, Limbi moderne aplicate, Filosofie,
Istorie, Teologie
Drept

6

Științe administrative, Psihologie, Științe ale educației

7

6
5
2

Administrarea afacerilor, Economie, Management,
Marketing
Finanţe, Contabilitate, Cibernetică, Statistică și
Informatică economică
Arte vizuale, Educaţie fizică şi sport

C9_Științe agricole,
silvice şi medicină
veterinară
C10_Științe
inginerești (I)
C11_Științe
inginerești (II)
C12_Științe medicale
C13_Învăţământ la
distanţă şi cu
frecvenţă redusă

4
3
5
6

Agronomie, Horticultura, Inginerie si management în
agricultură si dezvoltare rurala, Biotehnologii
Inginerie şi management, Inginerie civilă, Ingineria
instalatiilor, Inginerie mecanică, Inginerie geodezică
Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Calculatoare
şi tehnologia informaţiei, Ingineria mediului, Inginerie
chimică, Inginerie electrică, Inginerie energetică
Medicină, Farmacie, Medicină dentară

7

Concursul de derulează în concordanță cu „Procedura de selectare și numire a membrilor
cadre didactice în comisiile de experți permanenți (de specialitate)” aprobată de Consiliul ARACIS în
data de 25.11.2021.
Înscrierea la concursul pentru selectarea de noi membri ai comisiilor de experți permanenți
(de specialitate) se face la sediul ARACIS din București, B-dul Mărăști nr. 59, sector 1 sau prin
mijloace electronice de comunicare. 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 ).
Dosarul de concurs va 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;
Condițiile de participare a candidaților sunt următoarele:
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.

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.
Calendarul procesului de selectare a noilor membri ai comisiilor de specialitate este
următorul:
- Anunțarea publică a concursului pe site-ul agenției (www.aracis.ro): 19.09.2022.
- Depunerea dosarelor de candidatură: 20.09.2022 - 04.10.2022.
- Afișarea rezultatelor privind eligibilitatea candidaților 12.10.2022.
- Transmiterea motivelor de invalidare: 12.10.2022.
- Desfășurarea interviurilor: 17-19.10.2022.
- Întocmirea de către comisiile de selectare a proceselor verbale privind desfășurarea concursului
pentru ocuparea unor noi poziții de membri în comisia permanentă de specialitate: 21.10.2022
- Analiza proceselor verbale în Biroul Executiv al Consiliului ARACIS în vederea validării procedurii de
concurs şi a candidaților selectați: 24.10.2022.
- Validarea rezultatelor procesului de selectare în cadrul ședinței Consiliului ARACIS: 27.10.2022.
- Afișarea rezultatelor concursului de selectare la sediul agenției și pe pagina web: 28.10.2022.
Candidații selectați pentru a deveni membri ai comisiilor de experți permanenți au obligația
de a depune la secretariatul ARACIS, în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării listei, menționată
la Art.16 din Procedura de selectare și numire a membrilor cadre didactice în Comisiile de Experți
Permanenți (de specialitate) ale ARACIS, declarația că acceptă ocuparea postului, cu obligația de a
respecta prevederile referitoare la legislația care reglementează raporturile de muncă și
incompatibilitățile - până pe 03.11.2022.

