
DECLARATIE
privind misiunea si obiectivele ARACIS

I. PREAMBUL

Misiunea Agentiei de Asigurare a Calitătii  în Învătământul Superior constă în a 
asigura realizarea interesului public pentru standarde calitative în derularea programelor de 
studii si în obtinerea calificărilor în învătământul superior, pentru a sustine îmbunătăţirea 
continuă a gestionării calităţii în conformitate cu “Procesul Bologna”.

Agenţia  Română  de  Asigurare  a  Calităţii  în  Învăţământul  Superior  (ARACIS) 
functioneaza în baza O.U.G. 75/2005 privind asigurarea calităţii, aprobată cu completari si 
modificari  de  Legea  87/2006,  completata  de  OUG  102/2006,  fiind  responsabilă  cu 
evaluarea externă a calităţii educaţiei în învăţământul superior, continuatoare de drept a 
Consiliului  National  de  Evaluare  Academica  si  Acreditare  (CNEAA).  Atribuţiile  si 
responsabilităţile sale sunt stabilite prin lege.

Agenţia îşi  desfăşoară activitatea în baza celor mai  bune practici  internationale, 
care sunt preluate în propria Metodologie şi a căror implementare este orientată atât spre 
evaluarea cât şi spre asigurarea calitatăţii învăţământului superior din România, ca element 
al Spatiului European al Invăţământului Superior.

ARACIS  participă  la  cooperarea  internaţională  în  domeniul  asigurării  calităţii 
învăţământului  superior,  organizează  reuniuni  internaţionale  în  domeniu  si  participa  la 
acest tip de reuniuni organizate de agenţii similare din Europa. 

ARACIS colaborează cu experţi străini în procesul de evaluare a calităţii.

Prin acţiunile sale, ARACIS are ca scop atingerea următoarelor obiective :

- asigurarea unei educaţii de calitate, ca şi condiţie sine qua non a dezvoltării social-
economice durabile ;

- oferirea  unei  imagini  coerente  asupra  sistemului  de  învăţământ  superior  din 
România ;



II. ORGANIZARE INTERNA

ARACIS este o instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate 
juridică şi buget propriu de venituri şi cheltuieli, finanţarea sa fiind asigurata exclusiv din 
surse proprii, in conformitate cu OUG 102/2006. Acestea provin din 

− contracte de prestari servicii pentru evaluarea calitatii;

− taxe autorizare/acreditare a institutiilor de invatamant superior;

− taxe din evaluarea externa a calitatii;

− fonduri  externe  nerambursabile  (donatii,  sponsorizari,  programe  internationale,  alte 
surse).

Conducerea ARACIS este asigurată de Consiliul ARACIS, format din profesori 
universitari.  La  reuniunile  Consiliului  ARACIS  participa  si  doi  studenti  invitati, 
reprezentanti  ai  organizatiilor  studentesti.  Administrarea  permanentă  este  asigurată  de 
Biroul  executiv,  alcătuit  din  presedintele  si  vicepresedintele  Consiliului  ARACIS, 
directorul departamentului de evaluare a calitătii, directorul departamentului de   acreditare 
si secretarul general.

Pe  langa  ARACIS  functioneaza  Comisia  Consultativa  si  de  Audit.  Aceasta 
Comisie, formata din 13 personalitati ale lumii academice din Romania, independente de 
Agentie, are doua obiective, privind elaborarea, pe baza de contract, a unor studii si analize 
in vederea imbunatatirii  activitatii  ARACIS, precum si auditarea evaluarilor externe ale 
calitatii.

In cadrul ARACIS functioneaza si o Comisie de Etica si Integritate Morala care are 
ca scop aplicarea  Codului de Etica profesionala privind asigurarea calitatii in invatamantul 
superior.

Aparatul  tehnic  al  ARACIS îşi  desfăşoara activitatea în baza unei  organigrame 
stabilită prin HG 1257/2005, a unui regulament de ordine interioara si a fişelor individuale 
ale postului ;

III. ATRIBUTIILE ARACIS IN DOMENIUL ASIGURARII CALITATII

- In domeniul acreditării: 

   a) elaborează periodic metodologia şi standardele de acreditare pentru diferitele tipuri de 
programe şi furnizori de învăţământ superior; 
   b) evaluează şi propune autorizarea, respectiv acreditarea furnizorilor de învăţământ 
superior şi a programelor lor de studii. 



- In domeniul asigurării calităţii: 

    a) formulează şi revizuieşte standardele naţionale de referinţă şi indicatorii de 
performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul superior; 
   b) colaborează cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi cu ARACIP în elaborarea şi 
promovarea de politici şi strategii de acţiune, pentru creşterea calităţii educaţiei în 
România; 
   c) organizează anual consultări cu instituţiile de învăţământ superior pentru a stabili 
priorităţile asigurării calităţii; 
   d) elaborează şi face publice propriile proceduri de evaluare externă a calităţii educaţiei; 
   e) efectuează evaluarea calităţii unor programe şi instituţii de învăţământ superior, la 
solicitarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pe baza de contract si face publice 
rezultatele evaluărilor externe; 
   f) publică manuale, ghiduri, lucrări de sinteză a bunelor practici de evaluare şi asigurare a 
calităţii; 
   g) elaborează periodic, analize de sistem asupra calităţii învăţământului superior din 
România; 
  
  

IV. PRINCIPII FUNDAMENTALE

ARACIS îşi organizează şi desfăşoara activitatea pe baza următoarelor principii :

- Cooperare  –  ARACIS  colaborează  cu  agenţii  similare  din  alte  ţări  pentru 
dezvoltarea şi aplicarea de măsuri eficiente de îmbunătăţire a calităţii programelor 
de învăţământ superior ;

- Informare şi transparenţă –  Prin utilizarea unor variate metode de comunicare, 
ARACIS asigura deplina informare si comunicare catre toate entitatile interesate a 
datelor  referitoare  la  propria  activitate. ARACIS  publica  anual  un  Raport  de 
activitate si un raport privind starea invatamantului superior din Romania ;

- Vizibilitate –  ARACIS, este cunoscută in calitate de membru al unor structuri 
internaţionale  de  asigurare  a  calităţii  învăţământului  superior  –  ENQA,  CEE 
Network, INQUAAHE;

- Calitate  –  ARACIS  face  demersurile  necesare  pentru  inscrierea  in  Registrul 
European al agentiilor de asigurare a calitatii si se supune periodic procedurilor de 
acreditare internationala.


