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Avizat,
Prof.univ.dr. Iordan PETRESCU
Președinte ARACIS/ Coordonator de implementare partener

AFIȘAREA REZULTATELOR SELECȚIEI DOSARELOR
în urma verificării îndeplinirii condițiilor generale de participare
Selecția dosarelor privind îndeplinirea condițiilor generale s-a realizat în baza Art. 6. din
Metodologia privind selecția de experți în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea politicilor publice
în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor
de calitate” QAFIN (Cod SIPOCA/SMIS2014+ 16)1 prin care, candidații trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiții generale de participare: a) cetățenie română/cetățenie a
altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic
European cu reședința în România; b)capacitate de exercițiu; c) îndeplinește condițiile de
studii; d)nu a fost condamnat/(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni
săvârșite cu intenție, care l-ar face/care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu
excepția situației în care a intervenit reabilitarea; e) o bună reputație în domeniul său de
expertiză (declarație pe proprie răspundere – nu a fost sancționat disciplinar /abateri de la
etica universitară); f) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii activităților.
Îndeplinirea condițiilor generale de participare sunt atestate prin verificarea și analiza
următoarelor documente comune obligatorii (Art.7):
a) Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1;
b) Scrisoare de intenție;
c) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz (semnată de candidat);
d) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor;
e) Alte acte doveditoare privind studiile absolvite specifice poziției;
f) Curriculum vitae2 în format Europass, semnat și datat pe fiecare pagină, în
original (CV-ul trebuie să conțină obligatoriu date de contact valide – adresa de
e-mail și număr de telefon);
g) O declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să
determine incompatibilitatea cu poziția și activitățile ce urmează a fi efectuate;
h) O declarație pe propria răspundere că nu a fost sancționat disciplinar /abateri de
la etica universitară;
i) O declarație pe propria răspundere privind starea de sănătate corespunzătoare
îndeplinirii activităților prevăzute în Anunțul de selecție.
Link http://www.aracis.ro/proiecte/qafin/anunturi-de-concursuri/
CV orientat pe descrierea experienței în activitățile de educație academică,
management universitar, dezvoltare de curriculă, metode moderne de predare și
evaluare etc.
1

2
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Afișarea rezultatelor selecției dosarelor în urma verificării îndeplinirii
condițiilor generale de participare
Rezultatul 1, Activitatea 1.4. Pilotarea noii metodologii și a procedurilor dezvoltate
și implementarea unui mecanism de consultare între actorii relevanți, precum și
colaborarea cu universitățile în vederea identificării unor concepte inovative,
Poziția 2.2 - Expert evaluare programe de studii
Nr. poziții în post - 2 experți
Nr.crt.
1.

Nume și prenume candidat
Moldoveanu Cristian-Emil

Nr. înreg. dosar
3604/18.06.2018

2.

Osiac Eugen

3621/18.06.2018

3.

Scutaru Maria Luminița

3694/19.06.2018

4.

Mincă Dana-Galieta

3699/19.06.2018

5.

Nistor Răzvan Liviu

3699/19.06.2018

6.

Mîndrilă Ion

3704/19.06.2018

Îndeplinit/neîndeplinit
Îndeplinit
Neîndeplinit (lipsă
scrisoare de intenție)
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit

Întocmit comisia de selecție,
Nr.
crt

Nume prenume
1.
2.
3.
4.

Gogu Emilia
Tonciu Loredana
Silvia
Lolea Marilena
Mirian Carmen

Poziția în proiect / Poziția în comisia de
Semnătura
selecție
Coordonator raportare-comunicare partener
/ Președinte
Coordonator monitorizare, evaluare și raportare /
Membru
Expert management contracte experți
partener / Membru
Asistent tehnic implementare partener/
Secretar

Data: 22 iunie 2018

Afișat astăzi, 22 iunie 2018, ora 16
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