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Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente 
Titlul proiectului: “Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin 
actualizarea standardelor de calitate QAFIN” 
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Nr. ARACIS: 3246 din 31 mai 2018 

 
Avizat, 

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

 
 

COMUNICAREA REZULTATELOR FINALE 
privind selecția de experți în cadrul proiectului QAFIN 

 
Candidații declarați admiși pe rezultate și activități ale proiectului, conform evaluării 
îndeplinirii condițiilor generale și specifice: 

  
Rezultatul 1.”Metodologie și ghiduri privind evaluarea externă a calității în învățământul 
superior din România” 

Activitatea Număr poziții 
în proiect 

Nume și prenume 

Poziția 1.  
Activitatea 1.2. Expert în Dezvoltarea de 
instrumente de management prin realizarea 
de ghiduri și standarde pentru implementarea 
și asigurarea raportării în baza noii 
metodologii de asigurare a calității elaborate 
 

 
 

2 experți 1. Alămoreanu Horia 
Mircea  

2. Neagoe Mircea 

 
Poziția 2.1. Experți evaluare instituțională 
 
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 
 

 
 
 

10 experți 

1. Alecu Aurel  
2. Anton Mihail 
3. Chiș Alexandru 
4. Ciortea Gligor 
5. Ciupercă Ella 

Magdalena 
6. Damian Radu-Mircea 
7. Dănciulescu Daniela 
8. Dănescu Tatiana 

Puiuța 
9. Mărcuță Liviu 
10. Stanciu Ștefan 

Poziția  2.2.  - Expert evaluare programe de 
studii 
 
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 

 
 
 
 

3 experți 1. Dincă Marius-Sorin 
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Activitatea Număr poziții 
în proiect 

Nume și prenume 

 
Poziția  2.3.  Expert consultări publice 
 
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 

 
2 experți 

1. Jitaru Gabriela 
2. Mureșan Mihaela 

 
Rezultatul 2.  ”Metodologie de evaluare a universităților în scopul clasificării instituționale 
și a ierarhizării programelor de studii îmbunătățită. Raport cu privire la clasificarea 
universităților și a programelor de studii” 
 

Activitatea Număr poziții 
în proiect 

Nume prenume 

Activitatea 2.3. Pilotarea metodologiei de 
evaluare a instituțiilor de învățământ 
superior în scopul clasificării universităților 
și a ierarhizării programelor de studii 

 
 4 experți 1. Bodea Constanța-Nicoleta 

2. Cojocaru Dorian 
3. Moraru Luminița 
4. Strat Vasile Alecsandru 

 
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)” 
 

Activitatea Număr 
poziții în 
proiect 

Nume prenume 

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

 Un expert 
1. Ispas Daniela Mihaela 

 
 

Președinte comisie, ________________ 

Membru , _________________________ 

Membru , _________________________ 

Secretar, _________________________  

 

Data: 31 mai, 2018 
 

 
 


