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APEL PENTRU EXPRIMAREA INTERESULUI DE 
INCLUDERE ÎN LISTA DE EXPERŢI EVALUATORI INDEPENDENŢI

A ANPCDEFP 
 

În vederea extinderii bazei de date cu experţi evaluatori independenţi pentru proiectele 
descentralizate din cadrul programelor comunitare „Învăţare pe tot parcursul vieţii” (LLP) şi
„Tineret în acţiune” (TiA), ANPCDEFP lansează apel deschis până la data limită 17.12.2010

1. Obiectul selecţiei: 
Activitatea evaluatorilor independenţi va cuprinde, în principal, următoarele servicii: 
� evaluare de propuneri de proiecte primite în cadrul apelurilor pentru programele sectoriale LLP /acţiuni 

TiA 
� evaluarea şi monitorizarea pe ciclul de viaţă al proiectelor, astfel: evaluarea rapoartelor transmise de 

beneficiarii contractelor, evaluarea produselor şi rezultatelor finale ale granturilor finanţate, precum şi
alte activităţi legate de analiza / urmărirea implementării proiectelor; 

� studii şi analize specifice legate de domeniile de activitate relevante. 
 
2. Criterii  de selecţie: 
� experienţă relevantă dovedită în evaluarea de proiecte / programe de cooperare internaţională sau 

naţională în domeniile educaţie formală sau non-formală, formare profesională şi / sau tineret, 
educaţia adulţilor; 

� experienţă profesională de minim 4 ani corelată cu obiectivele specifice ale programului sectorial / 
acţiunii pentru care îşi exprimă interesul, 

� capacitate de a înţelege, formula şi redacta comentarii pertinente în limbile engleză, franceză sau 
germană,

� aptitudini de bază în lucrul cu aplicaţiile informatice uzuale şi experienţă suficientă în utilizarea 
calculatoarelor personale, care să permită completarea, descărcarea, introducerea de date, 
modificarea, salvarea şi încărcarea on-line a documentelor relevante, navigarea pe Internet etc. 

� experienţă în domeniul implementării proiectelor transnaţionale, evaluării şi monitorizării programelor 
şi / sau proiectelor transnaţionale. 

Competenţele care permit efectuarea analizei capacităţii manageriale şi financiare a organizaţiilor 
aplicante, precum şi a raportului cost / beneficiu în legătură cu activităţile planificate în propunerea de 
proiect se vor considera ca avantaj suplimentar. 
Notă: nu se ia în considerare experienţa de evaluator de cunoştinţe / competenţe / abilităţi individuale (ex.: profesor 
corector la examenele naţionale sau olimpiade şcolare etc.) 
 
3. Dosarul de candidatură va conţine: 
1. CV în format Europass (completat în una dintre limbile străine engleză, franceză, germană)
2. Formularul de exprimare a interesului completat şi semnat de către candidat 
3. Documente doveditoare cu privire la experienţa relevantă descrisă în formularul de exprimare a 

interesului la secţiunile II, III, IV şi V, după caz 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate/navigate.action


Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
Calea Şerban Vodă nr. 133, et. 3, sector 4  Bucureşti cod  040205 

Tel.: +4 021 312 11 87; 201 07 00; Fax: +4 021 312 16 82 
E-mail: agentie@anpcdefp.ro

Internet: www.anpcdefp.ro

NOTĂ. În cadrul programului comunitar „Învăţare pe parcursul vieţii” (LLP) candidaţii vor completa un formular 
distinct, pentru un program sectorial, respectiv Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinci şi vor justifica 
alegerea prin experienţa relevantă în domeniul programului respectiv. 
 
ANPCDEFP se va asigura ca alcătuirea grupurilor de experţi evaluatori şi repartizarea aplicaţiilor pentru 
evaluare să se facă în mod echilibrat, ţinând cont de numărul propunerilor de proiecte înscrise la fiecare 
rundă şi termenul pentru publicarea rezultatelor. Fără să ignore principiul de selecţie a celor mai calificaţi
experţi, ANPCDEFP va ţine seama atât de aptitudinile lingvistice şi de profilul profesional al candidaţilor, 
cât şi de disponibilitatea acestora de a se incadra in perioadele stabilite pentru evaluare si de a 
participa la toate întâlnirile aferente procesului de evaluare externă, inclusiv cele pregătitoare, care 
se vor desfăşura la sediul Agenţiei Naţionale si sunt obligatorii.

Lista de experţi va putea fi utilizată pentru constituirea unor grupuri de experţi şi/sau pentru selectarea de 
experţi în vederea executării unor sarcini specifice, pe acţiuni, menţionate mai sus. Lista  va rămâne 
valabilă pe durata de viaţă a programelor LLP şi TiA (până la 31 decembrie 2013) şi va putea fi utilizată,
după caz, inclusiv în perioada de implementare sau de auditare a proiectelor selecţionate în cadrul acestor 
programe. 

 
4. Conflict de interese. Confidenţialitate 
Pentru a se asigura independenţa experţilor în desfăşurarea activităţii, aceştia vor trebui să semneze o 
declaraţie pe propria răspundere prin care să certifice faptul că nu există niciun conflict de interese între 
funcţiile/activităţile lor trecute, prezente sau viitoare şi beneficiarii propunerilor de proiect, rapoartelor, 
dosarele produselor/rezultatelor care le vor fi puse la dispoziţie. Pentru fiecare din prestaţiile lor, experţii 
evaluatori vor trebui să respecte confidenţialitatea informaţiilor şi documentelor de care vor lua cunoştinţă,
urmând ca în contractul de servicii să fie incluse şi clauze speciale în acest sens. 
 
5. Primirea candidaturilor 

Se va face prin procedură deschisă, până la data de 17.12.2010, baza de date constituită fiind disponibilă
până la încheierea celor două programe comunitare LLP şi TiA. 

 
Dosarul se va trimite prin poştă pe adresa ANPCDEFP din Bucureşti, Calea Şerban Vodă 133, corp A, 
et.3, 040205 sector 4 şi prin e-mail la adresa evaluator@anpcdefp.ro
Nota: selecţia şi includerea pe lista de experţi evaluatori independenţi ai ANPCDEFP nu implică nici o obligaţie din 
partea ANPCDEFP de a atribui un contract de prestări servicii aplicanţilor selectaţi. 

 
Formularul de exprimare a interesului şi informaţii utile cu privire la programele comunitare „Învăţare 
pe tot parcursul vieţii” (LLP) şi „Tineret în acţiune” (TiA) sunt disponibile la următoare adresa:
www.anpcdefp.ro
CV-ul in format Europass poate fi accesat la următoarea adresă :
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate/navigate.
action
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