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Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

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” 

Cod SIPOCA/SMIS2014+: 16 

Avizat, 

Nr. 1230/05.03.2018                 Prof.univ.dr. Iordan PETRESCU 

Președinte ARACIS/ Coordonator de implementare partener 

 

                                                                                        

OPIS DOSARE DE CANDIDATURĂ 

în cadrul selecției de experți organizate în proiectul ”Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior 

 și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate” QAFIN  

(în ordinea primirii și înregistrării) 

 

În vederea selecției de experți în cadrul Proiectului QAFIN– partener ARACIS, au depus dosarul următorii candidați: 

Nr. 
Nume și prenume 

candidat 

Număr de 
înregistrare dosar 

/ modalitate 
primire 

Rezultat în 
proiect 

Poziția pe care candidează Activitatea 

1 Cojocaru Dorian  
653/07.02.2018 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 2  

Poziția  1 -  Expert în 
îmbunătățirea metodologiei de 
evaluare a instituțiilor de 
învățământ superior în scopul 
clasificării universităților și a 
ierarhizării programelor de studii  

2.1. Îmbunătățirea metodologiei de evaluare a 
instituțiilor de învățământ superior în scopul 
clasificării universităților și a ierarhizării 
programelor de studii 

2 Marchis Gabriela 

681/08.02.2018 
 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 1 
Poziția 4 - Expert în 
implementarea principiilor 
orizontale 

1.7. Implementarea principiilor orizontale 
Dezvoltare durabilă, Egalitatea de șanse și 
nediscriminarea și egalitatea de gen 

3 
Dincă Marius-
Sorin 

686/08.02.2018 
 
Primit: 

Rezultatul 1 
Poziția  1 - Expert în elaborarea  
Metodologiei de evaluare externă, 
a standardelor de referință și a 

1.1.Susținerea implementării bugetării pe 
programe și dezvoltarea de instrumente pentru 
eficientizarea cheltuielilor publice prin 
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Nr. 
Nume și prenume 

candidat 

Număr de 
înregistrare dosar 

/ modalitate 
primire 

Rezultat în 
proiect 

Poziția pe care candidează Activitatea 

Registratura 
ARACIS 

indicatorilor de performanță 
pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

elaborarea Metodologiei de evaluare externă, a 
standardelor de referință și a indicatorilor de 
performanță pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

4 
Tomescu 
Mădălina 

703/09.02.2018 
 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 1 
Poziția 4 - Expert în 
implementarea principiilor 
orizontale 

1.7. Implementarea principiilor orizontale 
Dezvoltare durabilă, Egalitatea de șanse și 
nediscriminarea și egalitatea de gen 

5 
Eni Lucian 
Cristian 

709/09.02.2018 
 
Primit: 
Registratura 
ARACIS 

Rezultatul 1 Poziția 2 - Expert intern IT ARACIS  

1.3. Dezvoltarea și îmbunătățirea instrumentelor 
informatice de suport pentru aplicarea 
metodologiilor și procedurilor elaborate, inclusiv 
îmbunătățirea sistemului de gestionare al 
Registrului Național al Evaluatorilor ARACIS  

6 Alecu Aurel 

718/09.02.2018 
 
Primit: 
Registratura 
ARACIS 

Rezultatul 1 

Poziția  1 - Expert în elaborarea  
Metodologiei de evaluare externă, 
a standardelor de referință și a 
indicatorilor de performanță 
pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

1.1.Susținerea implementării bugetării pe 
programe și dezvoltarea de instrumente pentru 
eficientizarea cheltuielilor publice prin 
elaborarea Metodologiei de evaluare externă, a 
standardelor de referință și a indicatorilor de 
performanță pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

7 
Costache 
Marieta 

719/09.02.2018 
Primit: 
office@aracis.ro 
și la 
Registratura 
ARACIS 

Rezultatul 1 

Poziția  1 - Expert în elaborarea  
Metodologiei de evaluare externă, 
a standardelor de referință și a 
indicatorilor de performanță 
pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

1.1.Susținerea implementării bugetării pe 
programe și dezvoltarea de instrumente pentru 
eficientizarea cheltuielilor publice prin 
elaborarea Metodologiei de evaluare externă, a 
standardelor de referință și a indicatorilor de 
performanță pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

8 Deac Ioan Petru 

721/09.02.2018 
 
Primit: 
Registratura 
ARACIS 

Rezultatul 1 

Poziția  1 - Expert în elaborarea  
Metodologiei de evaluare externă, 
a standardelor de referință și a 
indicatorilor de performanță 
pentru evaluarea externă în 

1.1.Susținerea implementării bugetării pe 
programe și dezvoltarea de instrumente pentru 
eficientizarea cheltuielilor publice prin 
elaborarea Metodologiei de evaluare externă, a 
standardelor de referință și a indicatorilor de 
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Nr. 
Nume și prenume 

candidat 

Număr de 
înregistrare dosar 

/ modalitate 
primire 

Rezultat în 
proiect 

Poziția pe care candidează Activitatea 

învățământul superior performanță pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

9 
Dorcioman 
Maria- 
Magdalena 

727/12.02.2018 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 1 
Poziția 4 - Expert în 
implementarea principiilor 
orizontale 

1.7. Implementarea principiilor orizontale 
Dezvoltare durabilă, Egalitatea de șanse și 
nediscriminarea și egalitatea de gen 

10 Chiș Alexandru 

752/12.02.2018 
 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 1 

Poziția  1 - Expert în elaborarea  
Metodologiei de evaluare externă, 
a standardelor de referință și a 
indicatorilor de performanță 
pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

1.1.Susținerea implementării bugetării pe 
programe și dezvoltarea de instrumente pentru 
eficientizarea cheltuielilor publice prin 
elaborarea Metodologiei de evaluare externă, a 
standardelor de referință și a indicatorilor de 
performanță pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

11 Vidican Roxana 

753/12.02.2018 
 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 1 

Poziția  1 - Expert în elaborarea  
Metodologiei de evaluare externă, 
a standardelor de referință și a 
indicatorilor de performanță 
pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

1.1.Susținerea implementării bugetării pe 
programe și dezvoltarea de instrumente pentru 
eficientizarea cheltuielilor publice prin 
elaborarea Metodologiei de evaluare externă, a 
standardelor de referință și a indicatorilor de 
performanță pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

12 Maftei Carmen 

772/12.02.2018 
 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 2 

Poziția  1 -  Expert în 
îmbunătățirea metodologiei de 
evaluare a instituțiilor de 
învățământ superior în scopul 
clasificării universităților și a 
ierarhizării programelor de studii  

2.1. Îmbunătățirea metodologiei de evaluare a 
instituțiilor de învățământ superior în scopul 
clasificării universităților și a ierarhizării 
programelor de studii 

13 Moraru Luminița 

778/13.02.2018 
 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 2 

Poziția  1 -  Expert în 
îmbunătățirea metodologiei de 
evaluare a instituțiilor de 
învățământ superior în scopul 
clasificării universităților și a 
ierarhizării programelor de studii  

2.1. Îmbunătățirea metodologiei de evaluare a 
instituțiilor de învățământ superior în scopul 
clasificării universităților și a ierarhizării 
programelor de studii 

14 Cucu-Ciuhan 796/13.02.2018 Rezultatul 1 Poziția  1 - Expert în elaborarea  1.1.Susținerea implementării bugetării pe 
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Nr. 
Nume și prenume 

candidat 

Număr de 
înregistrare dosar 

/ modalitate 
primire 

Rezultat în 
proiect 

Poziția pe care candidează Activitatea 

Geanina   
Primit: 
office@aracis.ro 

Metodologiei de evaluare externă, 
a standardelor de referință și a 
indicatorilor de performanță 
pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

programe și dezvoltarea de instrumente pentru 
eficientizarea cheltuielilor publice prin 
elaborarea Metodologiei de evaluare externă, a 
standardelor de referință și a indicatorilor de 
performanță pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

15 
Vîlceanu Clara-
Beatrice 

805/14.02.2018 
Primit: 
office@aracis.ro 
wetransfer.com 

Rezultatul 1 
Poziția 4 - Expert în 
implementarea principiilor 
orizontale 

1.7. Implementarea principiilor orizontale 
Dezvoltare durabilă, Egalitatea de șanse și 
nediscriminarea și egalitatea de gen 

16 
Călțun Ovidiu 
Florin  

806/14.02.2018 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 2 

Poziția  1 -  Expert în 
îmbunătățirea metodologiei de 
evaluare a instituțiilor de 
învățământ superior în scopul 
clasificării universităților și a 
ierarhizării programelor de studii  

2.1. Îmbunătățirea metodologiei de evaluare a 
instituțiilor de învățământ superior în scopul 
clasificării universităților și a ierarhizării 
programelor de studii 

17 
Alămoreanu 
Horia Mircea  

818/14.02.2018 
 
Primit: 
Registratura 
ARACIS 

Rezultatul 1 

Poziția  1 - Expert în elaborarea  
Metodologiei de evaluare externă, 
a standardelor de referință și a 
indicatorilor de performanță 
pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

1.1.Susținerea implementării bugetării pe 
programe și dezvoltarea de instrumente pentru 
eficientizarea cheltuielilor publice prin 
elaborarea Metodologiei de evaluare externă, a 
standardelor de referință și a indicatorilor de 
performanță pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

18 Felea Ioan 

819/14.02.2018 
 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 1 

Poziția  1 - Expert în elaborarea  
Metodologiei de evaluare externă, 
a standardelor de referință și a 
indicatorilor de performanță 
pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

1.1.Susținerea implementării bugetării pe 
programe și dezvoltarea de instrumente pentru 
eficientizarea cheltuielilor publice prin 
elaborarea Metodologiei de evaluare externă, a 
standardelor de referință și a indicatorilor de 
performanță pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

19 
Roman Mihai 
Daniel   

820/14.02.2018 
 

Rezultatul 2 
Poziția  1 -  Expert în 
îmbunătățirea metodologiei de 

2.1. Îmbunătățirea metodologiei de evaluare a 
instituțiilor de învățământ superior în scopul 

mailto:office@aracis.ro
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Nr. 
Nume și prenume 

candidat 

Număr de 
înregistrare dosar 

/ modalitate 
primire 

Rezultat în 
proiect 

Poziția pe care candidează Activitatea 

Primit: 
office@aracis.ro 

evaluare a instituțiilor de 
învățământ superior în scopul 
clasificării universităților și a 
ierarhizării programelor de studii  

clasificării universităților și a ierarhizării 
programelor de studii 

20 Corbu Nicoleta   

825/15.02.2018 
 
Primit: 
Registratură 
ARACIS 

Rezultatul 2 

Poziția  1 -  Expert în 
îmbunătățirea metodologiei de 
evaluare a instituțiilor de 
învățământ superior în scopul 
clasificării universităților și a 
ierarhizării programelor de studii  

2.1. Îmbunătățirea metodologiei de evaluare a 
instituțiilor de învățământ superior în scopul 
clasificării universităților și a ierarhizării 
programelor de studii 

21 
Munteanu 
Simona-Mariana   

829/15.02.2018 
Primit: 
Registratura 
ARACIS 

Rezultatul 1 
Poziția 3 - Expert comunicare și 
informare 

1.6. Informare și publicitate 
 

22 Grecu Eugenia   

832/15.02.2018 
 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 2 

Poziția  1 -  Expert în 
îmbunătățirea metodologiei de 
evaluare a instituțiilor de 
învățământ superior în scopul 
clasificării universităților și a 
ierarhizării programelor de studii  

2.1. Îmbunătățirea metodologiei de evaluare a 
instituțiilor de învățământ superior în scopul 
clasificării universităților și a ierarhizării 
programelor de studii 

23 Oltean Gabriel   

854/15.02.2018 
 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 1 

Poziția  1 - Expert în elaborarea  
Metodologiei de evaluare externă, 
a standardelor de referință și a 
indicatorilor de performanță 
pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

1.1. Susținerea implementării bugetării pe 
programe și dezvoltarea de instrumente pentru 
eficientizarea cheltuielilor publice prin 
elaborarea Metodologiei de evaluare externă, a 
standardelor de referință și a indicatorilor de 
performanță pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

24 Tudor Virgil   

855/15.02.2018 
 
Primit: 
office@aracis.ro 
și Registratura 

Rezultatul 1 

Poziția  1 - Expert în elaborarea  
Metodologiei de evaluare externă, 
a standardelor de referință și a 
indicatorilor de performanță 
pentru evaluarea externă în 

1.1. Susținerea implementării bugetării pe 
programe și dezvoltarea de instrumente pentru 
eficientizarea cheltuielilor publice prin 
elaborarea Metodologiei de evaluare externă, a 
standardelor de referință și a indicatorilor de 
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Nr. 
Nume și prenume 

candidat 

Număr de 
înregistrare dosar 

/ modalitate 
primire 

Rezultat în 
proiect 

Poziția pe care candidează Activitatea 

ARACIS învățământul superior performanță pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

25 Burada Marinela   

878/16.02.2018 
 
Primit: 
office@aracis.ro  

Rezultatul 1 

Poziția  1 - Expert în elaborarea  
Metodologiei de evaluare externă, 
a standardelor de referință și a 
indicatorilor de performanță 
pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

1.1. Susținerea implementării bugetării pe 
programe și dezvoltarea de instrumente pentru 
eficientizarea cheltuielilor publice prin 
elaborarea Metodologiei de evaluare externă, a 
standardelor de referință și a indicatorilor de 
performanță pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

26 
Forna Norina 
Consuela 

879/16.02.2018 
 
Primit: 
ofice@aracis.ro 
și 
wetransfer.com  

Rezultatul 1 

Poziția  1 - Expert în elaborarea  
Metodologiei de evaluare externă, 
a standardelor de referință și a 
indicatorilor de performanță 
pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

1.1. Susținerea implementării bugetării pe 
programe și dezvoltarea de instrumente pentru 
eficientizarea cheltuielilor publice prin 
elaborarea Metodologiei de evaluare externă, a 
standardelor de referință și a indicatorilor de 
performanță pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

27 
Strat Vasile 
Alecsandru   

880/16.02.2018 
 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 2 

Poziția  1 -  Expert în 
îmbunătățirea metodologiei de 
evaluare a instituțiilor de 
învățământ superior în scopul 
clasificării universităților și a 
ierarhizării programelor de studii  

2.1. Îmbunătățirea metodologiei de evaluare a 
instituțiilor de învățământ superior în scopul 
clasificării universităților și a ierarhizării 
programelor de studii 

28 
Damian Radu-
Mircea   

881/16.02.2018 
 
Primit: 
Registratură 
ARACIS  

Rezultatul 1 

Poziția  1 - Expert în elaborarea  
Metodologiei de evaluare externă, 
a standardelor de referință și a 
indicatorilor de performanță 
pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

1.1. Susținerea implementării bugetării pe 
programe și dezvoltarea de instrumente pentru 
eficientizarea cheltuielilor publice prin 
elaborarea Metodologiei de evaluare externă, a 
standardelor de referință și a indicatorilor de 
performanță pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

29 Vlad Maria   
882/16.02.2018 
 
Primit: 

Rezultatul 2 
Poziția  1 -  Expert în 
îmbunătățirea metodologiei de 
evaluare a instituțiilor de 

2.1. Îmbunătățirea metodologiei de evaluare a 
instituțiilor de învățământ superior în scopul 
clasificării universităților și a ierarhizării 
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Nr. 
Nume și prenume 

candidat 

Număr de 
înregistrare dosar 

/ modalitate 
primire 

Rezultat în 
proiect 

Poziția pe care candidează Activitatea 

office@aracis.ro învățământ superior în scopul 
clasificării universităților și a 
ierarhizării programelor de studii  

programelor de studii 

30 
Cosmulescu Sina 
Niculina   

883/16.02.2018 
 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 1 

Poziția  1 - Expert în elaborarea  
Metodologiei de evaluare externă, 
a standardelor de referință și a 
indicatorilor de performanță 
pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

1.1. Susținerea implementării bugetării pe 
programe și dezvoltarea de instrumente pentru 
eficientizarea cheltuielilor publice prin 
elaborarea Metodologiei de evaluare externă, a 
standardelor de referință și a indicatorilor de 
performanță pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

31 
Pop Mirela-
Cristina   

884/16.02.2018 
 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 1 

Poziția  1 - Expert în elaborarea  
Metodologiei de evaluare externă, 
a standardelor de referință și a 
indicatorilor de performanță 
pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

1.1. Susținerea implementării bugetării pe 
programe și dezvoltarea de instrumente pentru 
eficientizarea cheltuielilor publice prin 
elaborarea Metodologiei de evaluare externă, a 
standardelor de referință și a indicatorilor de 
performanță pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

32 
Fanea-Ivanovici 
Mina   

885/16.02.2018 
Primit: 
office@aracis.ro 
și 
wetransfer.com 

Rezultatul 1 
Poziția 4 - Expert în 
implementarea principiilor 
orizontale 

1.7. Implementarea principiilor orizontale 
Dezvoltare durabilă, Egalitatea de șanse și 
nediscriminarea și egalitatea de gen 

33 Nică Adina   
886/16.02.2018 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 1 
Poziția 3 - Expert comunicare și 
informare 

1.6. Informare și publicitate 
 

34 
Bălan Ioana-
Mihaela   
 

887/16.02.2018 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 1 
Poziția 4 - Expert în 
implementarea principiilor 
orizontale 

1.7. Implementarea principiilor orizontale 
Dezvoltare durabilă, Egalitatea de șanse și 
nediscriminarea și egalitatea de gen 

35 
Doicin Cristian-
Vasile   

888/16.02.2018 
 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 1 

Poziția  1 - Expert în elaborarea  
Metodologiei de evaluare externă, 
a standardelor de referință și a 
indicatorilor de performanță 

1.1. Susținerea implementării bugetării pe 
programe și dezvoltarea de instrumente pentru 
eficientizarea cheltuielilor publice prin 
elaborarea Metodologiei de evaluare externă, a 
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Nr. 
Nume și prenume 

candidat 

Număr de 
înregistrare dosar 

/ modalitate 
primire 

Rezultat în 
proiect 

Poziția pe care candidează Activitatea 

pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

standardelor de referință și a indicatorilor de 
performanță pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

36 
Herban Sorin 
 

890/16.02.2018 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 1 
Poziția 4 - Expert în 
implementarea principiilor 
orizontale 

1.7. Implementarea principiilor orizontale 
Dezvoltare durabilă, Egalitatea de șanse și 
nediscriminarea și egalitatea de gen 

37 
Teodorescu 
Gabriela 

891/16.02.2018 
 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 2 

Poziția  1 -  Expert în 
îmbunătățirea metodologiei de 
evaluare a instituțiilor de 
învățământ superior în scopul 
clasificării universităților și a 
ierarhizării programelor de studii  

2.1. Îmbunătățirea metodologiei de evaluare a 
instituțiilor de învățământ superior în scopul 
clasificării universităților și a ierarhizării 
programelor de studii 

38 Pămîntaș Eugen 

892/16.02.2018 
 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 1 

Poziția  1 - Expert în elaborarea  
Metodologiei de evaluare externă, 
a standardelor de referință și a 
indicatorilor de performanță 
pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

1.1. Susținerea implementării bugetării pe 
programe și dezvoltarea de instrumente pentru 
eficientizarea cheltuielilor publice prin 
elaborarea Metodologiei de evaluare externă, a 
standardelor de referință și a indicatorilor de 
performanță pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

39 
Ionescu Nicolae 
 

893/16.02.2018 
 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 1 

Poziția  1 - Expert în elaborarea  
Metodologiei de evaluare externă, 
a standardelor de referință și a 
indicatorilor de performanță 
pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

1.1. Susținerea implementării bugetării pe 
programe și dezvoltarea de instrumente pentru 
eficientizarea cheltuielilor publice prin 
elaborarea Metodologiei de evaluare externă, a 
standardelor de referință și a indicatorilor de 
performanță pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

40 
Badea Ana-
Cornelia 

894/16.02.2018 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 1 
Poziția 4 - Expert în 
implementarea principiilor 
orizontale 

1.7. Implementarea principiilor orizontale 
Dezvoltare durabilă, Egalitatea de șanse și 
nediscriminarea și egalitatea de gen 

41 
Gorghiu Laura 
Monica 

895/16.02.2018 
 
Primit: 

Rezultatul 2 
Poziția  1 -  Expert în 
îmbunătățirea metodologiei de 
evaluare a instituțiilor de 

2.1. Îmbunătățirea metodologiei de evaluare a 
instituțiilor de învățământ superior în scopul 
clasificării universităților și a ierarhizării 
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office@aracis.ro învățământ superior în scopul 
clasificării universităților și a 
ierarhizării programelor de studii  

programelor de studii 
 
 

42 
Buruleanu 
Claudia Lavinia 

896/16.02.2018 
 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 1 

Poziția  1 - Expert în elaborarea  
Metodologiei de evaluare externă, 
a standardelor de referință și a 
indicatorilor de performanță 
pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

1.1. Susținerea implementării bugetării pe 
programe și dezvoltarea de instrumente pentru 
eficientizarea cheltuielilor publice prin 
elaborarea Metodologiei de evaluare externă, a 
standardelor de referință și a indicatorilor de 
performanță pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

43 Radu Cătălina 
897/16.02.2018 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 1 
Poziția 4 - Expert în 
implementarea principiilor 
orizontale 

1.7. Implementarea principiilor orizontale 
Dezvoltare durabilă, Egalitatea de șanse și 
nediscriminarea și egalitatea de gen 

44 Tănase Cristiana 

898/16.02.2018 
 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 2 

Poziția  1 -  Expert în 
îmbunătățirea metodologiei de 
evaluare a instituțiilor de 
învățământ superior în scopul 
clasificării universităților și a 
ierarhizării programelor de studii  

2.1. Îmbunătățirea metodologiei de evaluare a 
instituțiilor de învățământ superior în scopul 
clasificării universităților și a ierarhizării 
programelor de studii 
 
 

45 
Orboi Manuela 
Dora 

899/16.02.2018 
 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 2 

Poziția  1 -  Expert în 
îmbunătățirea metodologiei de 
evaluare a instituțiilor de 
învățământ superior în scopul 
clasificării universităților și a 
ierarhizării programelor de studii  

2.1. Îmbunătățirea metodologiei de evaluare a 
instituțiilor de învățământ superior în scopul 
clasificării universităților și a ierarhizării 
programelor de studii 
 

46 
Iov Claudia 
Anamaria  

900/16.02.2018 
 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 1 
Poziția 4 - Expert în 
implementarea principiilor 
orizontale 

1.7. Implementarea principiilor orizontale 
Dezvoltare durabilă, Egalitatea de șanse și 
nediscriminarea și egalitatea de gen 

47 
Rusu 
Lăcrămioara  

901/16.02.2018 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 1 
Poziția  1 - Expert în elaborarea  
Metodologiei de evaluare externă, 
a standardelor de referință și a 

1.1. Susținerea implementării bugetării pe 
programe și dezvoltarea de instrumente pentru 
eficientizarea cheltuielilor publice prin 
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indicatorilor de performanță 
pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

elaborarea Metodologiei de evaluare externă, a 
standardelor de referință și a indicatorilor de 
performanță pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

48 
Sîrbu 
Alexandrina  

902/16.02.2018 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 2 

Poziția  1 -  Expert în 
îmbunătățirea metodologiei de 
evaluare a instituțiilor de 
învățământ superior în scopul 
clasificării universităților și a 
ierarhizării programelor de studii  

2.1. Îmbunătățirea metodologiei de evaluare a 
instituțiilor de învățământ superior în scopul 
clasificării universităților și a ierarhizării 
programelor de studii 
 

49 Stănescu Monica  
903/16.02.2018 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 2 

Poziția  1 -  Expert în 
îmbunătățirea metodologiei de 
evaluare a instituțiilor de 
învățământ superior în scopul 
clasificării universităților și a 
ierarhizării programelor de studii  

2.1. Îmbunătățirea metodologiei de evaluare a 
instituțiilor de învățământ superior în scopul 
clasificării universităților și a ierarhizării 
programelor de studii 
 

50 
Dragomir Maria 
Cristina  

904/16.02.2018 
 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 1 
Poziția 4 - Expert în 
implementarea principiilor 
orizontale 

1.7. Implementarea principiilor orizontale 
Dezvoltare durabilă, Egalitatea de șanse și 
nediscriminarea și egalitatea de gen 

51 Anton Mihail  

905/16.02.2018 
 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 1 

Poziția  1 - Expert în elaborarea  
Metodologiei de evaluare externă, 
a standardelor de referință și a 
indicatorilor de performanță 
pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

1.1. Susținerea implementării bugetării pe 
programe și dezvoltarea de instrumente pentru 
eficientizarea cheltuielilor publice prin 
elaborarea Metodologiei de evaluare externă, a 
standardelor de referință și a indicatorilor de 
performanță pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

52 
Nicolae Eugen-
Viorel 

874/16.02.2018 
 
Primit: 
Registratura 
ARACIS 

Rezultatul 2 

Poziția  1 -  Expert în 
îmbunătățirea metodologiei de 
evaluare a instituțiilor de 
învățământ superior în scopul 
clasificării universităților și a 

2.1. Îmbunătățirea metodologiei de evaluare a 
instituțiilor de învățământ superior în scopul 
clasificării universităților și a ierarhizării 
programelor de studii 
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ierarhizării programelor de studii  

53 
Nicolau Viorel 
 

915/19.02.2018 
 
Primit: 
office@aracis.ro 

Rezultatul 1 
 

Poziția  1 - Expert în elaborarea  
Metodologiei de evaluare externă, 
a standardelor de referință și a 
indicatorilor de performanță 
pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

1.1. Susținerea implementării bugetării pe 
programe și dezvoltarea de instrumente pentru 
eficientizarea cheltuielilor publice prin 
elaborarea Metodologiei de evaluare externă, a 
standardelor de referință și a indicatorilor de 
performanță pentru evaluarea externă în 
învățământul superior 

 

 

Întocmit,  

Asistent logistică și comunicare partener 

Adriana Popoiu 


