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1

Principii generale

Art. 1. Agenția Română de Asigurare a Calității Învățământul Superior (denumită, în
continuare, ARACIS sau Agenție) este o instituție publică autonomă, de interes
național, cu personalitate juridică și cu buget propriu de venituri și cheltuieli.
Agenția nu este supusă ingerințelor politice sau de orice altă natură.
Art. 2. Procedurile privind depunerea și soluționarea reclamațiilor și a contestațiilor
(denumite, în continuare, Proceduri), reprezintă documente ce includ un set de
principii, reguli și etape care trebuie luate drept referință în soluționarea
transparentă, obiectivă și echitabilă a contestațiilor și/sau reclamațiilor realizate
de furnizorii de educație, care beneficiază de serviciile ARACIS.
Art. 3. Elaborarea acestor precizări a avut la bază următoarele prevederi legislative:
a) Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
75/2005 privind asigurarea calității educației, care reglementează funcționarea
ARACIS, cu modificările și completările ulterioare;
b) Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista
indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în
Învățământul Superior- din 14/12/2017 și ghidurile specifice, precum și alte
proceduri, norme și rezoluții interne ale Agenției
c) Legea nr. 161/ 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în
exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri,
prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
d) OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
discriminare, cu modificările și completările ulterioare.
e) Ordonanța nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de
soluționare a petițiilor. Actualizată 2016.
f) Regulamentul de Organizare și Funcționare al ARACIS;
g) Regulamentul de ordine interioară al ARACIS;
h) Codul de etică și normele de conduită profesională în activitățile desfășurate de
ARACIS privind asigurarea și evaluarea calității în învățământul superior din
România;
i) P.O. 10 – ARACIS - Procedura operațională internă privind soluționarea
contestațiilor depuse de instituțiile de învățământ superior;
j) P.S. 03 – ARACIS – Procedura de sistem internă privind soluționarea petițiilor
(reclamații, sesizări)..
Art. 4. Prezentul document sintetizează completările la Regulamentul de ordine
interioară al ARACIS și la Ghidul de evaluare.
Art. 5. Drepturile instituției evaluate
(1) Instituția de învățământ superior care se consideră lezată în drepturile sale
printr-o decizie emisă de ARACIS poate formula reclamații sau contestații potrivit
prevederilor legale și în baza prezentei proceduri.
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(2) Reclamația sau contestația formulată împotriva deciziilor ARACIS este calea
administrativă de atac prin care se solicită reexaminarea deciziei contestate, în
sensul revocării sau modificării acesteia.
Art. 6. În înțelesul prezentei proceduri, expresiile de mai jos au următoarele
semnificații:
a) Contestatar– un reprezentat legal/oficial al instituţiei/organizaţie furnizoare de
educație care beneficiază de serviciile ARACIS,
b) Reclamant - o persoană sau o instituție interesată de asigurarea calității în
învățământul superior;
2

Cazuri generale ale reclamațiilor și a contestațiilor

Art. 7. Cazurile pentru care se pot formula reclamații anterior sau în timpul
desfășurării procesului de evaluare externă:
a) sesizare de incompatibilitate a experților-evaluatori în conformitate cu
prevederile Codului de etică şi normele de conduită profesională în activităţile
desfăşurate de ARACIS pentru asigurarea şi evaluarea calităţii în învăţământul
superior din România” (denumit Codul de etică).
b) sesizare privind conflictul de interese a experților-evaluatori în conformitate cu
Legea nr. 161/ 2003 și Codul de etică.
c) sesizarea situațiilor în care experții-evaluatori şi/sau personalul tehnic al ARACIS
încalcă în timpul vizitei principiile de etică și normele de conduită
profesională stipulate în Codul de etică.
Art. 8. Cazurile pentru care se pot formula contestații:
a) contestație care se referă la vicii de procedură în care, experții-evaluatori se
abat de la prevederile Metodologiei, standardelor, standardelor de referință şi
indicatorilor de performanță a ARACIS (denumită Metodologie ARACIS) și a
Ghidului de evaluare.
b) contestație privind calificativul acordat în urma evaluării externe
instituționale și sau a programelor/domeniilor de studiu realizate de ARACIS, în
cazul acordării unui calificativ considerat de instituție ca inferior și pentru care
nu există fundamentarea necesară (există discordanță între constatările
semnalate în Fișa vizitei sau în Raportul de evaluare externă şi calificativul
acordat).
3

Etapele depunerii și avizării reclamațiilor sau a contestațiilor

3.1 Depunerea reclamațiilor sau a contestațiilor
d)
Cerințele depunerii
(1) Reclamația sau contestația se formulează în scris şi va cuprinde:
a) datele de identificare ale contestatorului;
b) obiectul acesteia;
c) motivele de fapt şi de drept;
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d) dovezile pe care se întemeiază.
(2) Reclamația sau contestația este semnată/avizată de conducătorul
instituției/organizației furnizoare de educație (e.g. rector), confirmată cu ștampila
universității și înregistrată la Serviciul Relații Publice, Registratura, Arhivă,
Secretariat al A.R.A.C.I.S.
(3) Reclamația sau contestația se transmite în mod oficial la secretariatul /
registratura ARACIS în format tipărit sau transmis prin e-mail, fax sau poștă,
e)

Perioada depunerii reclamațiilor
(1) reclamațiile privind principiul incompatibilității sau a conflictului de interese se
depun de instituția de învățământ superior în maximum cinci (5) zile lucrătoare
de la data la care aceasta a fost informată asupra componenței Comisiei de
evaluare externă;
(2) reclamațiile privind încălcarea în timpul vizitei a principiilor de etică și normelor
de conduită profesională stipulate în Codul de etică se depun în mod oficial în
perioada vizitei de evaluare sau în maximum cinci (5) zile lucrătoare de la data
încheierii vizitei.

f)

Perioada depunerii contestațiilor
(1) contestațiile care se referă la vicii de procedură se depun în mod oficial în termen
de cinci (5) zile lucrătoare de la vizita de evaluare sau de la data desfășurării
evenimentelor;
(2) contestațiile privind decizia acordată în urma evaluării externe se depun în mod
oficial în maximum 14 zile lucrătoare, de la data publicării/comunicării oficiale a
deciziei emisă de ARACIS.

g)

3.2 Avizarea reclamațiilor sau a contestațiilor
Avizarea reclamațiilor sau a contestațiilor

(1)

Biroul Juridic și de Asigurare Internă a Calității ARACIS, va verifica și aviza
existenţa excepţiilor de procedură şi mai apoi a celor de fond invocate, înainte de
a proceda la soluţionarea pe fond a reclamației sau a contestaţiei.

(2)

Reclamațiile sau contestaţiile transmise la ARACIS după încheierea perioadei
menționate anterior, sau cele depuse la alte instituții, care le trimit apoi agenției
pentru soluționare după expirarea perioadei menționate, nu sunt luate în
considerare.

(3) În soluţionarea reclamațiilor sau a contestaţiilor, excepţiile de procedură şi de fond
pot fi următoarele:
a) excepția de nerespectare a termenului de depunere a reclamației sau a
contestaţiei,
b) excepția de necompetență a organului care a încheiat actul contestat,
c) excepția lipsei semnăturii/avizului rectorului de pe contestaţie,
d) excepția lipsei de interes,
e) excepția lipsei de calitate procesuală.
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h)
4
i)

Dacă reclamația sau contestația nu este avizată favorabil de Biroul Juridic,
ARACIS va informa reclamantul/contestatarul.
Etapele analizei și soluționării reclamațiilor și a contestațiilor
Analiza și soluționarea reclamațiilor
(1) reclamațiile privind principiul incompatibilității sau a conflictului de interese se
soluționează în maximum trei (3) zile lucrătoare de la informare, de către
Departamentul de Acreditare. După caz, acesta decide sau nu, modificarea
componenței comisie de experți evaluatori;
(2) dacă reclamațiile privind încălcarea în timpul vizitei a principiilor de etică și
normelor de conduită profesională sunt reale, se suspendă vizita și reclamația se
transmite spre soluționare la Comisia de Etică a ARACIS.
(3) ARACIS comunică oficial instituției de învățământ superior prin fax și e-mail
decizia privind modificarea comisiei de evaluare sau, după caz, hotărârea
Consiliului privind soluționarea reclamației de către Comisia de Etică.
(4) În cazul în care se constată că reclamația privind situația în care experțiievaluatori şi/sau personalul tehnic al ARACIS încalcă în timpul vizitei principiile
de etică și normele de conduită profesională stipulate de Codul de etică este reală,
Consiliul ARACIS poate dispune reluarea procedurilor de evaluare pentru
corectarea aspectelor semnalate, fără ca universitatea să suporte costuri
suplimentare de evaluare.

j)

Analiza și soluționarea contestației se realizează de către Comisii de
soluționare a contestațiilor numite de Biroul Executiv al Consiliului ARACIS în
funcție de tipul acestora:
a) contestație privind calificativul acordat sau vicii de procedură în urma
evaluării externe de programe/domenii de studii universitare;
b) contestație privind calificativul acordat sau vicii de procedură în urma
evaluării externe instituționale.

k)

Soluționarea contestației privind calificativul/avizul acordat în urma evaluării
externe de programe /domenii de studii universitare

(1) Comisia ARACIS este constituită dintr-un membru al Comisiei consultative și un
membru expert evaluator din Registrul Național al Evaluatorilor cu expertiză în
domeniul de specialitate al programului/domeniului de studii analizat. Cei doi
membrii ai comisiei nu au participat în nici una din etapele de evaluare ale
programului/domeniului de studii analizat și nu au nici un fel de contract de
colaborare cu instituția care a făcut contestația;
(2) În maximum 30 zile de la primirea contestației, Comisia ARACIS face o analiză
internă a documentelor rezultate din evaluare și a contestației și întocmește un
raport, care urmează a fi validat de Consiliu;
(3) Consiliul ARACIS, după caz, validează sau nu concluziile raportului comisiei și
redactează propriul raport;
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(4) Dacă prin raportul său Consiliul acceptă contestația, se modifică calificativul/avizul
sau decizia acordată în urma evaluării. Decizia Consiliului ARACOS atât în cazul
acceptării, cât și în cazul neacceptării contestației este transmisă spre informare
instituției de învățământ superior.
l)

Soluționarea contestației privind calificativul/avizul acordat în urma evaluării
externe instituționale

(1) În termen de cel mult 30 de zile de la primirea contestației, Biroul Executiv al
Consiliului ARACIS împreună cu Directorul de misiune al evaluării și cu secretarul
comisiei de evaluare instituțională reanalizează raportul de evaluare externă și
invită rectorul universității si persoana de contact la o discuție de clarificare.
(2) În urma discuției instituția de învățământ superior poate decide să își retragă
contestația, caz în care calificativul acordat în urma evaluării externe rămâne
valabil. Contestația poate fi retrasă numai în scris de contestatar;
(3) În cazul primirii cererii de retragere a contestației, Biroul Executiv al Consiliului
ARACIS va comunica contestatarului decizia prin care ia act de acesta, iar Raportul
de evaluare instituţională externă al Agenţiei publicat pe site, este considerat
definitiv;
(4) Dacă instituția de învățământ superior decide șă își mențină contestația, Biroul
Executiv al Consiliului ARACIS numește o Comisie tehnică de soluționare a
contestației;
(5) Comisia tehnică este alcătuită din: un membru al Comisiei consultative, un membru
al Biroul Executiv al Consiliului ARACIS, un reprezentant al Serviciului de Experți și
Inspectori de Specialitate Acreditare și Asigurare a calității – studii universitare.
(6) Membrii comisiei desemnate analizează dacă există dovezi că au fost încălcate
cerințele standardelor generale și specifice, a fost încălcată procedura de evaluare
externă și dacă există motive de modificare a calificativului/avizului acordat de
către Consiliul ARACIS. Comisia întocmește un raport și propune acceptarea sau
neacceptarea contestației;
(7) Raportul comisiei tehnice este prezentat spre informare Departamentului de
evaluare externă a calității și apoi spre validare Consiliului ARACIS;
(8) Dacă Consiliul ARACIS validează concluziile raportului Comisiei tehnice prin care se
respinge contestația ca nefondată, se informează instituția de învățământ superior
prin publicarea Raportului de evaluare instituţională externă al Agenţiei pe site-ul
ARACIS;
(9) În cazul în care, în baza raportului comisiei tehnice se constată lipsa integrității
procesului de evaluare legată de corectitudinea întocmirii rapoartelor de evaluare
externă şi a anexelor acestora, Consiliul A.R.A.C.I.S. poate dispune reluarea
procedurilor de evaluare pentru corectarea aspectelor semnalate, fără ca
universitatea să suporte costuri suplimentare de evaluare, prin nominalizarea unei
Comisii suplimentare de soluționare a contestației.
(10) Comisia suplimentară de soluționare a contestației, formată din doi experți
evaluatori din Registrul Național al Evaluatorilor și un inspector/expert al
Serviciului de Experți și Inspectori de Specialitate Acreditare și Asigurare a calității
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– studii universitare analizează documentele avute la dispoziție și poate efectua o
vizită suplimentară la instituția de învățământ superior, numai pentru verificarea
aspectelor care nu pot fi clarificate din documentele existente. După finalizarea
vizitei Comisia suplimentară de soluționare a contestației face un raport pe care îl
propune spre analiză Consiliului ARACIS.
(11) Consiliul ARACIS analizează propunerile primite în urma desfășurării
procedurilor specificate anterior și le validează prin vot secret.
(12) Decizia emisă în soluționarea contestației este definitivă în sistemul căilor
administrative de atac, în sensul că asupra ei Comisia ARACIS nu mai poate reveni, cu
excepția situațiilor privind îndreptarea erorilor materiale, potrivit legii.
5
m)

Dispoziții finale
Prezentele clarificări ale reglementărilor existente au fost aprobate n şedinţa de
Consiliul ARACS din 31 ianuarie 2019.
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