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Rrcuumerur
Organizare 9i desfigurarea gedinlelor Consiliului de
conducere al ANACEC

l. Dispozilii generale

1.

2.
3.

Regulamentul privind organizarea gi desfdsurarea gedinlelor Consiliului de conducere al
Agentiei Na{ionale de Asigurare a Calitd[ii in Educatie gi Cercetare (in corrtinuare Regulament) este elaborat in temeiul pct. 29 din Regulamentul de organizare si functionare
a Agen{iei Na{ionale de Asigurare a CalitSlii in Educatie qi Cercetarre (H{3 20112018).
Regulamentul stabilegte modalitatea de organizare si desfdsurare a seclin{elor Consiliului de
conducere (in continuare - CC) al Agenliei Na{ionale de Asigurare a Calitdlii in Educatie si
Cercetare (in continuare - ANACEC).
Sedintele CC sunt publice, cu excep{ia cazurilor cAnd examinarera puhrlicd a cher;tiunii sau
unei pdrti ai acesteia este restrictionatd prin lege. in toate cazurile rezultatele exanrinirii sau
deciziile luate se publicd pe pagina web oficiald a ANACEC.

ll. Organizarea gedinlei Gonsiliului de conducere
4

6.
7.
8,
9.

Convocarea
CC se convoacd in sedinte ordinare si extraordinare.
Sedintele CC se convoaci de cdtre Presedintele ANACEC. iar in absenta acestuia - de citre
Vicepreqedintele ANACEC.
$edin{a ordinard a CC se convoacS, de reguld, lunar, in ultima zide vineria lunii, la ora 14:00,
si se desfdsoard in incinta sediului ANACEC
$edinla CC, din motive intemeiate, la decizia Presedintelui, se poate clesfdsura online prin
intermediuI platformelor electronice de comunicare.
La decizia Presedintelui, sedinla CC poate fi stabiliti pentru altdzi, ori si/sau alt loc, care se
fac publice prin plasarea pe pagina web oficiald a ANACEC.
Sedin{ele extraordinare pot fi convocate la ini!iativa Pres,edintelui s;au a cel pu{in 5 membri ai

Ordinea de zi
'10 Propunerile pentru includere in ordinea dezia qedin{ei CC se prez:inti Pregedintelui de cdtre
Secretarul general al CC in baza materialelor pregdtite pentru examinare de cdtre comisiile
de profil Qi subdiviziunile ANACEC.
11. (1) in cazulin care se solicitd de cdtre membrii CC includerea suplimentard a unui rsubiect pe
ordinea dezi a sedintei CC, acesta, de regulS, se prezintd Secretarului general cu72 de ore
inainte de inceperea sedintei CC.
(2) Ordinea de zi actualizatd a gedin{ei CC cu subiectele suplimentare incluse pe ordinea de
zi, cu materialele aditiorrale, vorfi remise pafticipantilor la qedin!5 de cdtre Secretarul general
Prezentarea materialelor
12. Secretarul general remite membrilor CC gi altor pafticipanli la sedinta CC, cu cel putin 96 de
ore inainte de inceperea gedintei CC, linkul spre proiectul ordinii de zi al sedinlei CC gi
materialele corespunzdtoare aferente subiectelor din ordinea de zi plasate in Cloude.
13. Ordinea dezia sedintei extraordinare a CC si materialele aferente acesteia se remit de cdtre
Secretarul general inainte de inceperea sedrnlei CC, iar dacd aceersta nu este posibil,
Secretarul general asigurd distribuirea lor in cadrul gedinlei CC.
14. Secretarul general, cu cel putin 48 de ore inainte de inceperea sedin{eri, asiguri publicarea
pe pagina web oficiald a ANACEC a proiectului ordinii de zi al sedintei OC.
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lll. Desfdgurarea gedinlei Gonsiliului de conducere
Participarea la gedinli 9i aprobarea ordinii de zi
15. L.a sedinta CC participd in mod obligatoriu membrii CC, personale care au fost desr:mnate in

calitate de rapodori la subiectele stabilite in ordinea de zi si persoanele invitate a cdror
prezenld este necesari pentru adoptarea deciziilor de cdtre CC.
16, Membrul CC poate lipsi sau participa online la sedinta CC in caz de concediu, deprlasare de
serviciu sau pe motiv de boald, precum si din alte motive intemeiate.
17. Membrul CC confirmi prezenta la sedintd prin semnarea in Fi.pa de prezenld, iar in cazul
qedinlelor CC organizatr: in format online Figa de prezenta se va completa de citre {lecretarul
generar.
18. $edin{a CC este deliberativi dacd la ea participd cel putin 1O menrbri.
19. Sedin{ele CC sunt prezidate de cdtre Presedinte, iar in caz de absentd a Presedirrtelui

- de
cdtre Vicepresedinte.
20. La inceputul fiecdrei sedin{e, CC examineazd proiectul ordinii de zi.
21.in proiectul ordinii de zi a sedintei CC, la propunerea membrilor C{3, pot fi operate modificdn
prin includerea sau excluderea unui anumit subiect.
22. Ordinea de zi a sedinlei CC se aprobd cu votul majorita(ii membrilor CC.
Examinarea subiectelor de pe ordinea de :ri
23, Examinarea subiectelor in cadrul sedintei CC se efectueazS, de reguld, in consecutivitatea
enumerdrii acestora in ordinea de zi aorobatd de CC.
24.L.a propunerea membrului CC qi cu acceptul Presedintelui, consecutivitatea erxamindrii
subiectelor din ordinea rCe zi poate fi modificatS.
25. Raporlorul/ rapodorii prrezintd subiectul din ordinea de zi in limitele timpului alocat.
26. Membrii CC au dreptul sd adreseze intrebdri, sd inainteze propuneri qi obiec!ii, sii prezinte
explica{ii si argumente suplimentare pe marginea subiectului examinat, care sunt consemnate
in procesul-verbal al se,Cintei CC.
27. Pregedintele decide incetarea dezbaterilor asupra subiectului de pe ordinea de zi a sedintei
cc
Adoptarea deciziilor CC
28. Deciziile Consiliului de conducere sunt adoptate cu votul a cel pu{in B membri, cu exceplia
cazurilor in care Regulamentul de organizare sifunctionare a Agen[tei Nationale de Asigurare
a CalitSlii in Educalie gi Cercetare (HG 20112018) stabileste altfel.
29. Membrul CC nu participd la procesul de vot la subiectul din ordinea dezi in cazul c;onflictului
de interes.
30. Exprimarea votului deschis de cdtre membrul CC se realizeaz\, de reguld, prin ridicarea
mAinii sau se expun verbali in scris, in folosul uneia dintre urmdtoarele optiuni:
1) Pro - in cazul in care membrul CC susline adoptarea/aprobarea subiectului/deciziei
supuse examindrii;
2) Contra - in cazul in care membrul CC nu sus{ine adoptarea/ aprobarea subiectului/
deciziei supuse examindrii.
31. l\/embrul CC nu se poatra eschiva de la exprimarea uneia dintre opfirunile men{ionate la punctul
30 din prezentul Regulament. in cazul in care membrul CC se esr:hiveazd de la e:xprimarea
uneia dintre aceste optiuni, votul acestuia se consideri exprimat irnpol,riva subiectului supus
examindrii.
32, Membrii CC pot decide prin vot ca unele subiecte/ decizii sd fie adoptate prin vot secret.
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33. (1) In cazul gedin{ei CC care se desfdgoari in sediul ANACEC, in cadrul procesului de
deliberare prin vot secret se formeazi ad-hoc o Comisie de numdrare a voturilor, care
organizeazd procesul de votare. Comisia de numirare a voturilor este formatd din 3 membri
alesi de cdtre CC.
(2) Comisia de numdrare a voturilor alege Pregedintele Comisiei. Comisia de numdrare a
voturilor pregdteste buletinele de vot; monitorizeaza procesul de votare; colecteazd buletlnele
de vot; proceseazd rezultatele votdrii si le include intr-un proces veirbal care se pre,zentd CC,
(3) CC prin vot deschis ia o decizie referitoare la aprobarea Procesului-verbal al Crcmisiei de
numdrare a voturilor.
34. in cadrul sedintei online a CC procesului de deliberare prin vot secret se realiz:eazd prin
aplicatii web de vot.
35. in baza rezultatelor examindrii subiectului de pe ordinea de zi si a rezultatului votului exprimat
de cdtre membrii CC, Pregedintele anun!5 decizia luatd pe marginea subiectului respectiv,
care se consemneazd in procesul-verbal al sedintei CC,
Procesul-verbal al sedinfei
36. in conformitate cu rezultatele activitetii CC in cadrul gedin{ei, Secretarul general irrtocmeste
un proces-verbal.
37. in procesul-verbal se consemneazi Tn mod obligatoriu. participantii la sedintd, rsubiectele
examinate, raportorii, sinteza luirilor de cuvAnt ale acestora, deci:ziile adoptate pe marginea
fiecdrui subiect in parte.
38. Procesul-verbal al sedintei CC se semneazd de cdtre Presedinte, se contrasemrneazd de
cdtre Secretarul general.
39. Secretarul general poate efectua inregistrarea video/ audio a gedinlelor CC
40. inregistrarea video/audio a sedintei CC este un document de u:z intern al ANAOEC, care
conline informatii cu accesibilitate limitatS, se utilizeazd doar perrtru intocmirea procesuluiverbal al sedinlei ANACEC gi se pdstreazdin modul stabilit impreund cu materiale e sedintei
resoective a CC

lV, Dispozifii finale
41. Remunerarea activitdlii membrilor CC se realizeazd conform cadrului normativ in vigoare din
mijloacele financiare prevdzute pentru acest scop in bugetul ANAOEC.
42. Prezentul Regulament r:ste public gi se plaseazd pe pagina web a ANACEC.
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Anexa 1
Model al Fiqei de distiribuire a buletinelor de vot
Fisa de distribulie a buletinelor de vot
in cadrul Eedintei Consiliului de conducere
al Agen{iei Nationale de Asigurare a Calitdlii in Educalie qi Cercetare
otn

Nr

Semndtura

Nume, Prenume

1

2
J

4
5
o
7

I
o
10
11

12
13
14

Anexa 2
de vot

M<>dele ale buletinelor

BULETIN DE VOT nr.1
Consiliul de conducere aIANACEC
Denumirea programului de studiu supus
evaludrii externe, entitatea evaluatd

Sedinta din
Ootiunea de vot

Rezultatul votdrii

Acreditare

Pro
Contra

Se voteazd orin tdierea cuvAntului "Pro" sau "Contra". CuvAntul netiiiat indicd votul.

BULETIN DE VOT nr.2
Consiliul de conducere al ANACEC
Denumirea programului de studiu supus
evaluirii externe; entitatea evaluatd

liedinta din
Optiunea de vot

Rezultatul votdrii

Acreditare
Neacreditare
Se voteazd prin tdierea cuvAntului

"Pro" sau "Contra". CuvAntul netiiiat indicd

Pno

Contra
Pno

Contra
votul.
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Modet al Procesutui-verbat at Comisiei de numdrarr

rliili,i,

Proces-verbal
al Comisiei de numirare a voturilor
1. La sedinta Consiliului de conducere drn
a voturilor:

este alc.asd Comisia de numdrare

2. La sedinla Comisiei in calitate de presedinte este ales

3. comisia a distribuit membrilor consiliului de conducere al ANACEc
seturi de
buletine de vot pentru votarea secreti. Dupd deschiderea urnei au fost depistate
seturi
de buletine de vot:
Nr.

Denumirea programului de studiu supus evaludrii externe;
entitatea evaluatd

Seturi de buletine
distribuite

depistate

4
I

2

4, Numdrul de voturi obtinute:
Voturi obtinute
Nr.

Denumirea programului de studiu supus
evaludrii externe; entitatea evaluatd

Optiunea de vot

o
L
TL

o

c

U:

cc
J

G)

c0 c)c
1

2

5. in rezultatul

Nr

votirii au rezultat urmdtoarele:

Denumirea progyramului de studiu supus evaludrii externe;
entitatea evaluatd

1

2

Data:

Pregedintele Comisiei de numdrare a voturilor:
Membrii Comisiei:

Decizia luatd in
urma nunrardrii
voturrlor

