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1 INTRODUCERE 

 
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (în continuare ARACIS), cu sediul 
provizoriu în Bucureşti, Bd. Schitu Măgureanu nr.1, sect.5, cod fiscal 18476245, telefon 
021.206.76.02, implementează  pentru o perioadă de 18 luni , proiectul “Dezvoltarea şi consolidarea 
culturii calităţii la nivelul sistemului de învăţământ superior românesc - QUALITAS”, ID proiect 
141894.  

2 SCOP 

 
Prezenta procedură reglementează procesul de selecţie a minim 20 de instituţii de învăţământ 
superior sprijinite prin proiectul QUALITAS în vederea desfășurării procedurilor de evaluare periodică 
instituţională, în conformitate cu Metodologia de evaluare externă, standarde, standarde de referinţă 
și lista indicatorilor de performanţă a ARACIS, aprobată prin HG 1418/2006.  

 
Procedura defineşte obligaţiile şi responsabilităţile Beneficiarului,  principiile şi regulile privind 
informarea şi selectarea,  stabileşte etapele de selecţie, precum şi modalitatea de comunicare cu 
universităţile selectate, în vederea implementatării activităţii PL II- “Evaluare a calităţii şi acreditare” 
din proiectul  QUALITAS”. 

3 OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE BENEFICIARULUI 

 
Obligaţiile şi responsabilităţile ARACIS-lui în modul de implementarea a procedurii de selectare a 
instituţiilor sprijinite în cadrul proiectului QUALITAS: 

 
Art 3.1    este responsabil de întocmirea Listei extinse a instituţiilor de învăţământ superior 

acreditate care nu au mai parcurs procedurile de evaluare periodică instituţională în ultimii 
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5 ani, în conformitate cu baza de date curentă a ARACIS. Lista instituţiilor de învăţământ 
superior acreditate eligibile este validată de Consiliul ARACIS;  

 
Art 3.2    este responsabil de stabilirea criteriilor de selectare a instituţiilor de învăţământ superior 

sprijinite în cadrul proiectului QUALITAS din Lista extinsă a instituţiilor de învăţământ 
superior acreditate. Criteriile de selectare a  instituţiilor sprijinite sunt validate de Consiliul 
ARACIS; 

 
Art 3.3    este responsabil de numirea unei Comisii de selectare a instituţiilor de învăţământ superior 

sprijinite în cadrul proiectului QUALITAS din Lista extinsă a instituţiilor de învăţământ 
superior acreditate. Comisia va fi alcătuită din membrii Biroului executiv al ARACIS și un 
student membru în Consiliu ARACIS. Lista celor 20 de instituţii selectate a fi sprijinite în 
proiect va fi validată de Ministerul Educaţiei Naţionale -MEN; 

 
Art 3.4    este responsabil de informarea instituţiilor de învăţământ superior selectate că vor fi 

spijinite financiar și logistic în baza proiectului QUALITAS în vederea participării la 
procedurile de evaluare periodică instituţională în cursul anului universitar 2014-2015. 
Acordul fiecărei  instituţii de participare la activitatea de evaluare periodică instituţională va 
fi transmis în scris Consiliului ARACIS cu menţionarea perioadei la care se poate începe 
procedura de evaluare externă la nivel instituţional; 

 
Art 3.5    este responsabil pentru evitarea dublei finanţări în toate activităţile de evaluare externă a 

instituţiilor de învăţământ superior sprijinite în cadrul proiectului QUALITAS.  

4 PRINCIPII ŞI REGULI 

 
Pentru informarea instituţiilor de învăţământ superior sprijinite în cadrul proiectului QUALITAS 
despre obiectivele proiectului şi scopul activităţilor de evaluare externă care li se adresează, ARACIS  
va urmări respectarea următoarelor principii: 

Art 4.1      transparenţa, constând în aducerea la cunostinţa instituţiilor de învăţământ superior 
acreditate a tuturor informaţiilor în baza cărora s-a realizat selectarea instituţiilor care 
formează grupul ţintă din cadrul activităţilor PL II- Evaluare a calităţii şi acreditare;  

Art 4.2      asumarea răspunderii, prin determinarea clară a responsabilităţilor şi obligaţiilor 
instituţiilor de învăţământ superior sprijinite, precum şi precizarea perioadelor în care 
acesta vor parcurge procedurile de evaluare externă periodică la nivel instituţional. 

 
Pentru selectarea instituţiilor de învăţământ superior sprijinite, dintre instituţiile eligibilile din Lista 
extinsă a instituţiilor de învăţământ superior acreditate care nu au mai parcurs procedurile de 
evaluare periodică instituţională din anul 2010, pentru a face parte din grupul ţintă,  ARACIS  va 
urmări respectarea următoarelor principii şi reguli: 

Art 4.3    universalitatea, prin reprezentarea în grupul ţintă a instituţiilor de învăţământ superior din 
regiuni de dezvoltare diferite, cu diverse forme de proprietate (instituţii de stat sau 
particulare) și cu diverse tipuri de organizare sau instituţii specializate: axate pe socio-
uman, pe medicina sau politehnici, sau universitati generaliste); 
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Art 4.4    egalităţii de şanse, prin evitarea multiplei suţineri a instituţiilor de învăţământ superior, 
care au mai benificiat de evaluare periodică instituţională în cadrul altor proiecte similare 
realizate de ARACIS în ultimii 5 ani; 

 
Art 4.5    respectarea principiilor juridice, prin reprezentarea în grupul ţintă a insituţiilor de 

învăţământ superior care respectă legislaţia şi asigură calitatea învăţământului superior, 
neavănd procese juridice pe rol cu organisme sau organizaţii interne sau internaţionale ; 

 
Art 4.6    toate principiile şi regulile de selectare a instituţiilor pentru a face parte din grupul ţintă, 

sunt strict de natură instituţională și de asigurare a calităţii în învăţământul superior, în 
acord cu legislaţia în vigoare, selecţia asigurandu-se pe criterii obiective, pentru toate 
categoriile de instituţii, fără considerarea deosebirilor privind forma de propietate, 
mărimea instituţiei, tipul de organizare al acesteia, vechimea instituţiei,  sau orice alt 
criteriu care ar putea avea ca efect restrângerea drepturilor sau libertaţilor fundamentale, 
asigurându-se evitarea oricarei forme de discriminare directă sau indirectă. 

5 DESCRIEREA PROCEDURII 

 
Procesul de selectarea a 20 de instituţii de învăţământ superior sprijinite prin proiectul QUALITAS, 
în vederea desfășurării procedurilor de evaluare periodică instituţională  

5.1 Generalităţi  

 
I. Comunicarea în procesul de selectare a grupului ţintă:  
În comunicarea legată de procesul de selecţie a instituţiilor de învăţământ superior sprijinite din 
grupul ţintă, ARACIS va asigura transparenţa. În elaborarea conţinutului anunţurilor de selectare şi pe 
durata procesului de selecţie toate elementele de informare transmise vor avea un caracter obiectiv 
şi realist. Toate informaţiile vor fi afişate în timp util pe site-ul ARACIS şi al proiectului QUALITAS. 
 
II.  Descrierea procesului de selectare a grupului ţintă: 
 
Prezenta procedură constituie ansamblul principiilor şi regulilor de organizare a activitatilor specifice 
privind selectarea instituţiilor de învăţământ superior sprijinite prin evaluarea externă a caltăţii la 
nivel instituţional care fac parte din grupul ţintă în cadrul proiectului QUALITAS -  activitatea PL II - 
Evaluare a calităţii şi acreditare. 

 

5.2 Etapele procesului de selectare a grupului ţintă 

 
Etapa 1: Constituirea Listei extinse a instituţiilor de învăţământ superior acreditate  
ARACIS constituie lista extinsă a instituţiilor de învăţământ superior acreditate care nu au mai parcurs 
procedurile de evaluare periodică/acreditare la nivel instituţional în ultimii 5 ani, în conformitate cu  
baza de date curentă a ARACIS, cu cel putin 4 zile înainte desfăşurării selectiei. 
Biroul Executiv al Consiliului ARACIS stabilește criteriile privind selecţia instituţiilor de învăţământ 
superior acreditate, care vor fi sprijinite în proiectul QUALITAS pe baza specificaţiilor din cererea de 
finanţare a proiectului. 
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Etapa 2: Validarea listei extinse a instituţiilor de învăţământ superior acreditate și a criteriilor de 
selecţie a instituţiilor sprijinite 
Lista instituţiilor de învăţământ superior acreditate eligibile și criteriile de selectare a univeristăţilor 
care vor fi sprijinite prin evaluarea externă a calităţii la nivel instituţional sunt validate de Consiliul 
ARACIS.  
Cele două liste vor fi publicate pe pagina web a ARACIS și a proiectului QUALITAS. 

 
Etapa 3: Constituirea Comisiei de selecţie a instituţiilor sprijinite 
Se constituie prin decizie a managerului proiectului Comisia de selecţie a instituţiilor de învăţământ 
superior acreditate care vor fi sprijinite în proiectul QUALITAS.  
Comisia este formată din membrii Biroului executiv al Consiliului ARACIS și un student membru în 
Consiliul ARACIS.  
Comisia de selectie este alcătuită dintr-un Preşedinte, din 2 membri şi un şecretar. 
 
Etapa 4: Decizia privind selectarea  instituţiilor sprijinite  
Selectarea instituţiilor sprijinite din lista extinsă a instituţiilor eligibile validată de Consiliul ARACIS va 
fi realizată într-o etapă unică de selecţie, în funcţie de principiile şi regulile stabilite prin prezenta 
procedură, de informaţiile referitoare la eventuale incompatibilităţi și de criteriile de selecţie validate 
de Consiliul ARACIS.   
Decizia finala a Comisiei de selectie va avea în vedere selectarea instituţiilor care intrunesc toate 
conditiile impuse şi care au obtinut cele mai multe voturi din partea membrilor comisiei.  
După întocmirea procesului verbal cu rezultatele finale, secretarul Comisiei de selecţie întocmeste 
tabelul nominal cu rezultatele obtinute, în ordinea descrescatoare a voturilor obţinute. 
Tabelul se afiseaza la sediul ARACIS, fiind semnat de preşedintele comisiei de selecţie şi de şecretarul 
acesteia. 
Impotriva procesului verbal cu rezultatele finale, se poate formula contestaţie de către orice 
persoana interesată, în termen de 24 de ore de la afișarea pe pagina web a ARACIS și a proiectului 
QUALITAS. 
 
 Etapa 5: Validarea și publicarea listei  instituţiilor sprijinite  
Lista instituţiilor selectate pentru a fi sprijinite în proiectul QUALITAS va fi validată de Ministerul 
Educaţiei Naţionale și publicată pe pagina web a ARACIS și a proiectului QUALITAS. Validarea 
confirmă că lista instituţiilor selectate este corespunzătoare structurii sistemului de învăţământ 
superior din Romania. 
Instituţiile de învăţământ superior acreditate selectate pentru a fi sprijinite sunt informate asupra 
rezultatului procesului de selecţie și sunt invitate să își exprime acordul asupra participării la 
procedura de evaluare externa periodică la nivel instituţional. 
 
Etapa 7:  Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor 
Eventualele contestatii cu privire la rezultatul selecţiei se depun la secretariatul ARACIS în termen de 
24 de ore de la afișarea pe pagina web a ARACIS și a proiectului QUALITAS. 
Contestaţiile se soluţioneaza în termen de 3 zile de la data de expirare a termenului de contestare şi 
vor fi soluţionate de o comisie din care este exclus să facă parte membrii care au făcut parte din 
comisia iniţială de selecţie. 
 

Manager proiect, 
 

Prof.univ.dr. Iordan Petrescu 
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ANEXA  1 

 
 Lista extinsă a instituţiilor de învăţământ superior acreditate care nu au mai parcurs procedurile de 
evaluare periodică instituţională în ultimii 5 ani, în conformitate cu baza de date curentă a ARACIS. 
 
Nr. 
crt 

Instituţia de învăţământ 
superior acreditată/zona 

de dezvoltare 

Forma de 
proprietate 

Anul ultimei 
evaluari 

insituţionale 

Nr. raport ARACIS Calificatiful 
obţinut 

Ponderea 
programelor de 

licentă acreditate  
cu calificativul 
„încredere” % 

       

       

       

       

       

       

       

 


