
 

 

 

AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR 

Membră în Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior – ENQA 

Înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior – EQAR 
 

 

 

B-dul Mărăști nr. 59, sect. 1, Bucureşti, tel. 021.206.76.02, fax 021.312.71.35 
Email: office@aracis.ro, www.aracis.ro 

 

Nr. înregistrare: 6269/ 23.10.2019 

 

 

Anunț de selecție experți (redactor și tehnoredactor) 

Vol. 9, nr. 1 și 2, 2019 - Quality Assurance Review for Higher Education (QAR) 

 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), cu sediul în 
Bdul. Mărăști nr. 59, sector 1, București, cod fiscal 18476245, telefon 021 206 7602, anunță 
selecția de experți pentru serviciile de redactare și tehnoredactare a articolelor 
propuse pentru a fi publicate în Revista pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul 
Superior (Quality Assurance Review for Higher Education - QAR). 
 
În vederea asigurării transferului de bune practici și a comunicării între experții interni și 
externi, precum și pentru promovarea dezvoltării unei culturi a asigurării calității în 
învățământul superior, ARACIS publică semestrial revista QAR. 
 
Revista este editată din fondurile proprii ale ARACIS şi, în această etapă, asigură și 
sustenabilitatea proiectului „Dezvoltarea şi consolidarea culturii calităţii la nivelul sistemului 
de învăţământ superior românesc - QUALITAS”, Contract POSDRU/155/1.2/S/141894. 
 
Cerinţele care trebuie îndeplinite de candidaţi: 
I. Redactor (o poziție): 

• cunoaşterea contextului european şi naţional privind asigurarea calităţii 
învăţământului superior; 

• bună cunoaştere a specificului şi tipologiei publicaţiilor academice internaţionale, 
regionale şi naţionale în domeniul asigurării calităţii sau dezvoltării învăţământului 
superior;  

• experienţa de minim 3 ani ca redactor de revistă sau alte publicații similare, inclusiv 
cărți; 

• cunoştinţe avansate de limbă engleză; 

• competenţe personale solide în domeniile comunicării, abilităţi de analiză şi sinteză, 
bun observator, gândire creativă; 

• capacitate de utilizare a TIC; 

• capacitate de a lucra în echipă. 

În concordanţă cu cerinţele menţionate, redactorul va avea următoarele responsabilităţi: 
✓ redactarea textelor astfel încât acestea să corespundă criteriilor tehnice de publicare 

specifice acestui tip de publicații;    
✓ comunicarea continuă cu editorul revistei, precum și cu tehnoredactorul;  
✓ pregătirea versiunii electronice a revistei; 
✓ comunicare cu autorii. 

 
II. Tehnoredactor (o poziție): 

• capacitate de utilizare avansată a programelor specifice de tehnoredactare textuală, 
grafică şi imagine; 

• experienţă de minim 3 ani în domeniul operare dtp, imagine, pre-press, 
tehnoredactare carte/publicaţii academice şi producţie; 

• cunoştinţe avansate de limbă engleză; 

• competenţe personale solide în domeniile comunicării, abilităţi de analiză, bun 
observator, capabil să lucreze cu personalităţi diferite, gândire creativă; 

• capacitate de a lucra în echipă. 

mailto:office@aracis.ro


 

În concordanţă cu cerinţele menţionate, tehnoredactorul va avea următoarele 
responsabilităţi: 
✓ elaborarea designului grafic interior şi al copertelor revistei; 
✓ tehnoredactarea textelor pentru revistă, conform informaţiilor tehnice stabilite şi agreate 

de către ARACIS şi tipografie; 
✓ pregătirea versiunii electronice a revistei și a articolelor individuale, în vederea publicării 

pe pagina web a ARACIS; 
✓ elaborarea versiunii finale a revistei, în vederea tipăririi; 
✓ comunicarea continuă cu editorul revistei, precum și cu redactorul.  
 
Persoanele care doresc să participe la selecţie sunt rugate să transmită un dosar de 
candidatură (într-un exemplar), în format tipărit, redactat în limba română, care va conţine: 

➢ Cererea de înscriere – în original; 
➢ Curriculum Vitae (formularul standard Europass) datat și semnat de către candidat pe 

fiecare pagină – în original; 
➢ Copii ale certificatelor/diplomelor care atestă competenţele menţionate în CV; 
➢ Copii după cartea de identitate şi certificatul de căsătorie, documente privind 

schimbarea numelui (după caz). 
 
Dosarele de candidatură se vor depune la Registratura ARACIS din Bdul. Mărăști nr. 59, 
sector 1, București, în perioada 23 – 30 octombrie 2019.  
Afișarea rezultatelor va avea loc în perioada 31 octombrie – 01 noiembrie 2019, pe pagina 
web a ARACIS, la adresa http://www.aracis.ro/info/noutati/anunturi-de-concursuri/  
 
Activitatea experților se va desfășura în intervalul noiembrie - decembrie 2019, durata finală 
urmând a fi precizată în cadrul contractului de servicii care se va semna cu fiecare expert.  
 
Numărul maxim de pagini pentru care sunt necesare serviciile de redactare și de 
tehnoredactare este de aproximativ 80 de pagini, format B5, iar articolele propuse spre 
publicare pot fi elaborate de către autor în limba română sau în limba engleză. 
Cerințele de redactare și tehnoredactare pe care trebuie să le îndeplinească autorii 
articolelor și pe care trebuie să le verifice redactorul și tehnoredactorul se regăsesc în cadrul 
Apelului la contribuții publicat în format actualizat în luna iulie 2019 pe pagina web a 
ARACIS, la următoarea adresă:  
http://www.aracis.ro/publicatii/revista-qar/instructiuni-pentru-autori/ 
 
Candidaţii declaraţi admişi vor fi invitaţi la sediul ARACIS pentru perfectarea angajamentului 
legal. 
 
Pentru pozițiile din anunț vor fi încheiate contracte civile de prestări servicii, conform Codului 
civil. Plata va fi efectuată, în funcție de numărul de pagini, după recepția de către ARACIS a 
articolelor, în conformitate cu cerințele de redactare și, respectiv de tehnoredactare.  
 
Notă: Publicarea vol. 9, nr. 1 și 2/ 2019 al Revistei Quality Assurance Review for Higher 
Education este condiționată de primirea unui număr suficient de articole de la autori și de 
recenzarea favorabilă a contribuțiilor primite. În situația în care nu se primesc suficiente 
articole pentru publicarea vol. 9, nr. 1 și 2/ 2019 al revistei QAR, ARACIS își rezervă 
dreptul de nu mai încheia contracte civile de prestări servicii cu persoanele selectate 
pentru pozițiile de redactor și tehnoredactor.  
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