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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 

 

Nr. 1358/12.03.2018 

                                                                                       
 

 
Avizat, 

Prof.univ.dr. Iordan PETRESCU 

Președinte ARACIS/ Coordonator de implementare partener 

 
 

AFIȘAREA REZULTATELOR SELECȚIEI DOSARELOR 
 în urma verificării îndeplinirii condițiilor specifice  

 
 

Rezultatul 1.”Metodologie și ghiduri privind evaluarea externă a calității în 

învățământul superior din România”  

Poziția 4.  Expert de implementare a principiilor orizontale 

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/    

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. Publicații în domeniul analizei învățământului superior/ dezvoltării 

durabile, egalității de șanse  

3. Experiență în domeniu  

4. Experiență în proiecte 

Cerințe/ 

competențe 

necesare 

5. Studii superioare; 

6. Cunoașterea cadrului strategic național și european privind 

dezvoltarea durabilă; 

7. Capacitate de analiză și sinteză 

Constituie 

avantaje 

8. Limba engleză la nivel avansat 

9. Publicații/materiale în domeniu 

 

Acordarea punctajului în baza criteriilor prezentate se realizează astfel: 

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

punctaj = 1,  

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

 punctajul maxim posibil = 9. 

                                                 
2
 Prin copii ale diplomelor de studii, adeverințe de lucru, alte documente doveditoare - certificate conform cu 

originalul. 



 

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

  3 

 

 

RAPORT DE EVALUARE SELECȚIE EXPERȚI 

 

Subsemnata Gogu Emilia - Coordonator raportare-comunicare partener, președinte al 
comisiei de concurs formată din următorii membri: 
 

1. Mirian Carmen- Asistent tehnic implementare partener /  Membru 

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

3. Popoiu Adriana – Asistent logistică și comunicare partener  / Secretar 

desemnată prin Decizia Președintelui ARACIS NR. 5/25.01.2018 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)”. 
 
Activitatea 1.7. Implementarea principiilor orizontale Dezvoltare durabilă, Egalitatea de 
șanse și nediscriminarea și egalitatea de gen 
 

Denumirea postului: Expert de implementare a principiilor orizontale  

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.  Badea Ana-Cornelia 6 

2.  Bălan Ioana-Mihaela   5 

3.  Dorcioman Maria-Magdalena 7 

4.  Fanea-Ivanovici Mina   6 

5.  Herban Sorin 5 

6.  Iov Claudia Anamaria  9 

7.  Marchis Gabriela 9 

8.  Radu Cătălina 9 

9.  Vîlceanu Clara-Beatrice 4 

 
Trei membri candidați au obținut la egalitate un punctaj de 9 puncte. Potrivit metodologiei, 
pentru departajarea celor trei candidați, se aplică criteriile de departajare.  

 
Punctajul total obținut în baza aplicării criteriilor de departajare este:  
 

Criteriu Nivel Punctaj 
acordat 

Iov Claudia 
Anamaria 

Marchis 
Gabriela 

Radu 
Cătălina 

Experiența 
profesională în 

domeniul poziției 

Sub 2 ani 5 pct    
2-4 ani 10 pct    
5-7 ani 15 pct 15 15  
8-10 ani 20 pct    

Peste 10 ani 25 pct   25 
Experiența în Sub 2 proiecte 10 pct    
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proiecte finanțate 
prin programe 
europene sau 
naționale în 

domeniul poziției 

2- 4 proiecte 15 pct    
Peste 5 proiecte 20 pct 20 20 20 

Limba străină de 
circulație 

internațională 
(engleză sau 

franceză) 

Nivel începător 10 pct    
Nivel mediu 20 pct    

Nivel avansat 
probat prin 

certificări/studii 

30 pct 30 30 30 

Total punctaj 
departajare 

  65 65 70 

 
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.  Radu Cătălina Admis 

2.  Iov Claudia Anamaria  Respins 

3.  Marchis Gabriela Respins 
4.  Dorcioman Maria-Magdalena Respins 
5.  Badea Ana-Cornelia Respins 
6.  Fanea-Ivanovici Mina   Respins 
7.  Bălan Ioana-Mihaela   Respins 
8.  Herban Sorin Respins 
9.  Vîlceanu Clara-Beatrice Respins 

 
 

Președinte comisie, ___________________________________ 

Membru , ___________________________________________ 

Membru , ___________________________________________ 

Secretar, ___________________________________________ 

 
 
Echipa de implementare a proiectului QAFIN vă mulțumește pentru participare și interesul 
acordat proiectului.  
 
Conform activităților proiectului în următoarea perioadă (mai - iunie 2018) vor fi organizate 
noi etape de selecție experți, la care sunteți invitați să participați.   
 

Data: 12 martie, 2018 

 
 


