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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 specifice  

 
Rezultatul 7.” Personal din MEN și ARACIS participant la schimb de bune practici cu alte 

agenții de asigurarea a calității în învățământul superior, listate în 
Registrul European al Agențiilor de Asigurare a Calității (European Quality 
Assurance Register EQAR)” 

Poziția 7.1 – Expert care va asigura suport în derularea vizitelor transnaționale 

Număr poziții în proiect – un expert 
 

Procesul de selecție a dosarelor privind îndeplinirea condițiilor specifice s-a realizat în baza Art. 7. 
Alin. (2) 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 depună Documente 
doveditoare ale studiilor și experienței/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, 
adeverințe de lucru, recomandări, alte documente doveditoare - certificate conform cu originalul). 

Conform Art. 9. Procedura de selecție privind evaluarea dosarelor privind îndeplinirea condițiilor 

specifice constă în: 

a) evaluarea dosarelor conform criteriilor stabilite în funcție de condițiile specifice; 

b) selecția experților se realizează în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice a 
punctajelor totale acordate de fiecare membru al comisiei de selecție, pentru 
fiecare candidat; 

c) în urma procesului de evaluare, comisia de selecție elaborează un Raport de 
evaluare, în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa 2, la prezenta 
metodologie; 

d) raportul de evaluare sintetizează rezultatul verificării modului de îndeplinire a 
cerințelor minime de calificare de către candidați, precum și acordarea 
punctajelor conform criteriilor de selecție. 

                                                
1 Link http://www.aracis.ro/proiecte/qafin/anunturi-de-concursuri/    
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Conform Anunțului de selecție, documentele doveditoare ale studiilor și 
experienței/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, adeverințe de lucru, 
alte documente doveditoare - certificate conform cu originalul), se certifică prin 
demonstrarea următoarelor condiții și criterii: 
 
Condiții/cerințe Criteriu 

Condiții 

specifice 

1. Atestarea studiilor  
2. Experiență în domeniul comunicării și informării 
3. Experiență în proiecte   

Cerințe/ 

competențe 

necesare 

4. Studii superioare; 
5. Minimum 3 ani experiență în întocmirea formalităților de deplasare, 

cazare, transport etc.; 
6. Receptivitate, orientare către nou, flexibilitate si creativitate; 
7. Cunoașterea tehnicilor de planificare, organizare a evenimentelor 

naționale sau/și internaționale la nivelul instituțiilor de 
învățământ superior. 

Constituie 

avantaje 

8. Limba engleză; 
9. Studii superioare în domeniul economic și experiență; 
10. Experiență în domeniul învățământului superior. 

 
Acordarea punctajului în baza criteriilor prezentate se realizează astfel: 

Ä pentru un criteriu rezultat din dosarul de concurs2 ca fiind îndeplinit, se va acorda un 

punctaj = 1; 

Ä pentru neîndeplinirea criteriului (lipsă de dovezi), se va acorda un punctaj = 0; 

Ä punctajul maxim posibil = 10. 

 

                                                
2 Prin copii ale diplomelor de studii, adeverințe de lucru, alte documente doveditoare - certificate 
conform cu originalul. 
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RAPORT DE EVALUARE SELECȚIE EXPERȚI 
 
Subsemnata Gogu Emilia - Coordonator raportare-comunicare partener, președinte al 
comisiei de selecție formată din următorii: 
 

1. Loredana Silvia Tonciu -Coordonator monitorizare, evaluare și raportare /  Membru 

2. Lolea Marilena - Expert management contracte experți partener /Membru  

3. Mirian Carmen- Asistent tehnic implementare partener / Secretar 

desemnată prin Decizia Președintelui ARACIS NR. 30/27.04.2018, pentru evaluarea dosarelor 
în vederea selectării experților pentru prestarea de activități necesare implementării 
proiectului „Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității 
reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate QAFIN (Cod SIPOCA/SMIS2014+ 
16)”. 
 

Denumirea postului: Expert comunicare și informare 
Număr poziții în proiect: un expert 

 
A. Punctajul obținut al candidaților 

 
Evaluarea dosarelor de fiecare membru al comisiei de selecție și punctajul obținut a mediei 
aritmetice este: 

Nr.crt.  Nume și prenume 
Punctajul obținut  
(Media aritmetică) 

1.  Ispas Daniela Mihaela 10 

2.  Bălan Mihaela-Oana  8 (Lipsă dovezi pct. 5 și pct.7) 

 
B. Rezultate finale ale concursului de experți  

Candidatul declarat admis conform evaluării și a punctajului obținut este: 
 

Nr.crt.  Nume și prenume Calificativul obținut (Admis/respins) 

1.  Ispas Daniela Mihaela Admis 

2.  Bălan Mihaela-Oana  Respins 

 
Președinte comisie, ________________ 

Membru , _________________________ 

Membru , _________________________ 

Secretar, _________________________  

 
Publicat astăzi, 25 mai 2018 ora 1400. 

 


