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Cerere de exprimare a interesului EACEA/07 pentru constituirea unei liste de experți responsabili
pentru furnizarea de asistență Agenției Executive (1) pentru „Educație, Audiovizual și Cultură” în
cadrul gestionării programelor comunitare în domeniile educației, audiovizualului, culturii, tineretului și cetățeniei
(2008/C 67/09)
1.

Introducere
La 8 februarie 2007, Comisia a adoptat Decizia 2007/114/CE. Această decizie modifică Decizia
2005/56/CE de instituire a Agenției Executive pentru „Educație, Audiovizual și Cultură” pentru
gestionarea acțiunii comunitare în domeniul educației, audiovizualului și culturii (denumită în continuare „Agenția”) și prelungește durata de existență a agenției până în 2015.
Agenția are personalitate juridică proprie și are sediul la Bruxelles. Misiunea sa constă în punerea în
aplicare, sub monitorizarea Comisiei, a unei serii de componente din peste 15 programe și acțiuni
finanțate din fonduri comunitare, în domeniile educației și formării, cetățeniei active, tineretului,
audiovizualului și culturii, precum și al rețelei de informare privind educația în Europa, Eurydice.
Agenția este responsabilă pentru principalele aspecte ale gestionării programelor care îi sunt delegate, în special pentru stabilirea de cereri de propuneri, pentru selectarea proiectelor și semnarea
convențiilor de subvenționare, pentru gestionarea financiară, pentru monitorizarea proiectelor
(întocmirea de rapoarte intermediare și de rapoarte finale), pentru comunicarea cu beneficiarii și
pentru controalele la fața locului.
Prezenta cerere de exprimare a interesului este gestionată de agenția executivă, în colaborare cu
Comisia Europeană. Experții selectați în cadrul prezentei cereri vor putea fi, de asemenea, implicați
în asistarea Direcțiilor Generale de resort ale Agenției (DG EAC, INFSO, AIDCO), în cadrul activităților acestora (coordonarea generală a politicilor și programelor, comunicări, coordonarea componentelor care nu revin agenției).
Se amintește că lista constituită pe baza prezentei cereri de exprimare a interesului nu implică obligația agenției sau a Comisiei de a atribui un contract de servicii candidaților acceptați.

2.

Obiectul cererii de exprimare a interesului
Agenția lansează o cerere de exprimare a interesului pentru a primi candidaturile destinate constituirii unei liste de experți responsabili pentru furnizarea de asistență în executarea următoarelor
sarcini:
(a) Evaluarea propunerilor de proiecte primite în cadrul cererilor de propuneri de proiecte.
(b) Evaluarea și monitorizarea proiectelor:
— evaluarea rapoartelor de proiect,
— evaluarea produselor și a rezultatelor proiectelor,
— monitorizarea proiectelor și vizite pe teren,
— orice altă sarcină legată de analiza și/sau de urmărirea programelor și proiectelor.
(c) Studii și analize specifice legate de domeniile de activitate relevante.
Experții vor avea misiunea de a furniza asistență Agenției sau, după caz, Comisiei, în executarea
sarcinilor menționate anterior, ținând seama de obiectivele programelor, de prioritățile și de criteriile definite în cererile de propuneri, precum și de ghidurile și manualele puse la dispoziția candidaților.

(1) Și direcțiile sale generale de resort.
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3.

Programele relevante

3.1.

Educație și formare profesională

3.1.1.

Programul de acțiune în domeniul educației și al formării pe tot parcursul vieții (1)
inclusiv rețeaua de informații privind educația în Europa (Eurydice).
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/index_en.htm

3.1.2.

Programul Erasmus Mundus (2)
inclusiv noul program care urmează să fie adoptat în 2009.
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_fr.html

3.1.3.

Fereastra de cooperare externă Erasmus Mundus (EM ECW) (3)
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/documents/ecw_leaflet.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm

3.1.4.

Acordul special cu SUA (4)
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-usa/call_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/usa/index_en.htm

3.1.5.

Acordul special cu Canada (5)
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-canada/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/index_en.htm

3.1.6.

Programul Tempus (6)
Lista experților selectați pentru acest program va fi utilizată de serviciile Comisiei, precum și de
Agenție, sub rezerva prelungirii mandatului acesteia din urmă.
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html

3.1.7.

Programul de cooperare cu țările industrializate ICI [Regulamentul (CE) nr. 1934/2006 al
Consiliului (7)].

(1) JO L 327, 24.11.2006, p. 45.
(2) JO L 345, 31.12.2003, p. 1.
(3) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 99/2000 al Consiliului din 29 decembrie 1999 privind acordarea unei asistențe
statelor partenere din Europa de Est și din Asia Centrală (JO L 12, 18.1.2000, p. 1). Regulamentul (CE) nr. 1638/2006 al
Parlamentului European și al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a dispozițiilor generale privind instituirea unui
instrument european de vecinătate și de parteneriat (JO L 310, 9.11.2006, p. 1). Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al
Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării
pentru dezvoltare (JO L 378, 27.12.2006, p. 41).
(4) Decizia 2006/910/CE a Consiliului din 4 decembrie 2006 privind încheierea acordului între Comunitatea Europeană și
Statele Unite ale Americii de reînnoire a programului de cooperare în domeniul învățământului superior și al învățământului și formării profesionale (JO L 346, 9.12.2006, p. 33).
5
( ) Decizia 2006/964/CE a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind încheierea Acordului între Comunitatea Europeană și
Guvernul Canadei de stabilire a unui cadru de cooperare în materie de învățământ superior, de formare și de tineret
(JO L 397, 30.12.2006, p. 14).
(6) JO L 120, 8.5.1999, p. 30. Decizie, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2000/460/CE (JO L 183, 22.7.2000, p. 16) și
prin Decizia 2002/601/CE (JO L 195, 24.7.2002, p. 34). Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului din 17 iulie
2006 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA) (JO L 210, 31.7.2006, p. 82). Regulamentul (CE)
nr. 1638/2006. Regulamentul (CE) nr. 1905/2006.
7
( ) JO L 405, 30.12.2006, p. 37.
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3.2.

Cultură

3.2.1.

Programul Cultură (1)
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http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm
3.3.

Tineret

3.3.1.

Programul „Tineretul în acțiune” (2)
http://ec.europa.eu/youth/yia/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

3.4.

Cetățenie

3.4.1.

Programul „Europa pentru cetățeni” 2007-2013 (3)
http://ec.europa.eu/citizenship/index_fr.html
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

3.5.

Audiovizual

3.5.1.

Programul „MEDIA 2007” (4)
http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/2007/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/media/index_en.htm

3.6.

Programe în curs de finalizare
Sarcinile menționate la punctul 2 și, în special, sarcinile de evaluare și de monitorizare a proiectelor,
vor putea să se refere și la vechile programe aflate în prezent în curs de finalizare, respectiv:
(a) a doua etapă a programului „Socrates” de acțiune comunitară în domeniul educației, aprobată
prin Decizia nr. 253/2000/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5);
(b) a doua etapă a programului „Leonardo da Vinci” de acțiune comunitară în domeniul formării
profesionale, aprobată prin Decizia 1999/382/CE a Consiliului (6);
(c) programul de acțiune comunitară „Tineret”, aprobat prin Decizia nr. 1031/2000/CE a
Parlamentului European și a Consiliului (7);
(d) programul „Cultura 2000”, aprobat prin Decizia nr. 508/2000/CE a Parlamentului European și
a Consiliului (8);
(e) programul de încurajare a dezvoltării producțiilor audiovizuale europene (MEDIA Plus —
Dezvoltare, distribuire și promovare) (2001-2005), aprobat prin Decizia 2000/821/CE a
Consiliului (9);

(1) Decizia nr. 1903/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a programului
„Cultură” (2007-2013) (JO L 378, 27.12.2006, p. 22).
(2) Decizia nr. 1719/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 noiembrie 2006 de instituire a programului
„Tineretul în acțiune” pentru perioada 2007-2013 (JO L 327, 24.11.2006, p. 30).
(3) Decizia nr. 1904/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire pentru perioada
2007-2013 a programului „Europa pentru cetățeni” pentru promovarea cetățeniei europene active (JO L 378, 27.12.2006,
p. 32).
(4) Decizia nr. 1718/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 noiembrie 2006 privind punerea în aplicare a
unui program de sprijin pentru sectorul audiovizual european (MEDIA 2007) (JO L 327, 24.11.2006, p. 12).
(5) JO L 28, 3.2.2000, p. 1. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 885/2004 al
Consiliului (JO L 168, 1.5.2004, p. 1).
(6) JO L 146, 11.6.1999, p. 33. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al
Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
(7) JO L 117, 18.5.2000, p. 1. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 885/2004.
(8) JO L 63, 10.3.2000, p. 1. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 885/2004.
(9) JO L 336, 30.12.2000, p. 82. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 885/2004.
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(f) programul de formare pentru profesioniștii din industria europeană de programe audiovizuale
(MEDIA — Formare) (2001-2005), aprobat prin Decizia nr. 163/2001/CE a Parlamentului
European și a Consiliului (1);
(g) programul multianual (2004-2006) pentru integrarea eficientă a tehnologiilor informației și
comunicării (TIC) în sistemele de educație și de formare din Europa („învățare online”) [Decizia
nr. 2318/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2)];
(h) programul de acțiune comunitară pentru promovarea cetățeniei europene active (implicare
civică) [Decizia 2004/100/CE a Consiliului (3)];
(i) programul de acțiune comunitară pentru promovarea organismelor active la nivel european în
domeniul tineretului [Decizia nr. 790/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4)];
(j) programul de acțiune comunitară pentru promovarea organismelor active la nivel european și
pentru susținerea unor activități punctuale în domeniul educației și al formării [Decizia
nr. 791/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5)];
(k) programul de acțiune comunitară pentru promovarea organismelor active la nivel european în
domeniul culturii [Decizia nr. 792/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6)];
(l) proiectele în domeniul învățământului superior care pot fi finanțate prin dispoziții legate de
asistența pentru cooperare economică cu țările în curs de dezvoltare din Asia [Regulamentul
(CEE) nr. 443/92 al Consiliului (7)];
(m) a treia etapă a programului de cooperare universitară Tempus (2000-2006).
Bazele juridice ale programelor, precum și informațiile legate de punerea în aplicare a acestora, sunt
accesibile pe următorul site:
http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm
Lista de experți menționată se constituie în special pentru a asigura asistența necesară pentru gestionarea programelor menționate anterior; cu toate acestea, va putea fi utilizată și în alte acțiuni din
domeniile relevante.

4.

Procedura de selecție
Experții sunt selectați pe baza capacității lor profesionale și tehnice de a îndeplini sarcinile menționate în invitația pentru depunerea candidaturilor.

4.1.

Candidatura
Candidații sunt rugați să-și prezinte candidatura prin formular online, în conformitate cu instrucțiunile disponibile pe site-ul Agenției.
Prin intermediul formularului de candidatură, candidații trebuie să dovedească faptul că au competențele și experiența profesională cerute în legătură cu obiectivele programului/programelor pentru
care își depun candidatura. Formularul de candidatură on-line, data limită pentru depunerea candidaturilor, precum și modalitățile de depunere a candidaturilor sunt disponibile la următoarea
adresă:
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

JO L 26, 27.1.2001, p. 1. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 885/2004.
JO L 345, 31.12.2003, p. 9.
JO L 30, 4.2.2004, p. 6.
JO L 138, 30.4.2004, p. 24.
JO L 138, 30.4.2004, p. 31.
JO L 138, 30.4.2004, p. 40.
JO L 52, 27.2.1992, p. 1.
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4.2.

Criterii de eligibilitate

4.2.1

Cr iter iu comun pentr u toate programele
Candidații trebuie să aibă o experiență profesională de minim 4 ani în legătură cu programul pentru
care își depun candidatura.

4.2.2. Cr iter ii specifice pentr u f iecare program
În general, cererea de exprimare a interesului se adresează persoanelor fizice resortisante ale țărilor
participante la programe, ceea ce presupune aplicarea următoarelor criterii specifice pentru diferitele
programe.
4.2.2.1. Programul de acțiune în domeniul educației și al formării pe tot parcursul vieții (LLP), inclusiv
rețeaua de informații privind educația, Eurydice
Cu excepția programului Jean Monnet, cererea de exprimare a interesului este deschisă numai persoanelor fizice resortisante ale:
— statelor membre ale Uniunii Europene,
— țărilor AELS care sunt membre ale SEE, în conformitate cu condițiile stabilite în Acordul privind
SEE,
— țărilor candidate care beneficiază de o strategie de preaderare,
— țărilor din Balcanii de Vest, în măsura în care există un acord-cadru în care este prevăzută participarea respectivelor țări la programele comunitare,
— Elveției, în măsura în care s-a încheiat acordul bilateral cu această țară.
Pentru programul Jean Monnet, cererea de exprimare a interesului este deschisă persoanelor fizice,
fără restricție de cetățenie.
4.2.2.2. Programele Erasmus Mundus și Fereastra de cooperare externă Erasmus Mundus (EM ECW)
Cererea de exprimare a interesului este deschisă persoanelor fizice, fără restricție de cetățenie.
4.2.2.3. Acorduri-cadru specifice cu SUA și cu Canada
Cererea de exprimare a interesului este deschisă persoanelor fizice resortisante ale statelor membre
ale Uniunii Europene, respectiv ale Statelor Unite ale Americii și ale Canadei.
4.2.2.4. Programul Tempus
Cererea de exprimare a interesului este deschisă persoanelor fizice resortisante ale statelor membre
ale Uniunii Europene, precum și resortisante ale țărilor partenere. (Balcanii de Vest, Europa de Est,
sudul zonei mediteraneene și Asia Centrală) a căror listă poate fi consultată la adresa:
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html
4.2.2.5. Programul Cultură (2007-2013)
Cererea de exprimare a interesului este deschisă persoanelor fizice resortisante ale:
— statelor membre ale Uniunii Europene,
— țărilor AELS care sunt membre ale SEE, în conformitate cu condițiile stabilite în Acordul privind
SEE,
— țărilor candidate care beneficiază de o strategie de preaderare,
— țărilor din Balcanii de Vest, în măsura în care există un acord-cadru în care este prevăzută participarea respectivelor țări la programele comunitare.
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4.2.2.6. Programul „Tineretul în acțiune”
Cererea de exprimare a interesului este deschisă persoanelor fizice resortisante ale:
— statelor membre ale Uniunii Europene;
— țărilor AELS care sunt membre ale SEE, în conformitate cu condițiile stabilite în Acordul privind
SEE;
— țărilor candidate care beneficiază de o strategie de preaderare;
— țărilor din Balcanii de Vest, în măsura în care există un acord-cadru în care este prevăzută participarea respectivelor țări la programele comunitare;
— Elveției, în măsura în care s-a încheiat acordul bilateral cu această țară.
4.2.2.7. Programul „Europa pentru cetățeni” 2007-2013
Cererea de exprimare a interesului este deschisă persoanelor fizice resortisante ale:
— statelor membre ale Uniunii Europene,
— țărilor AELS care sunt membre ale SEE, în conformitate cu condițiile stabilite în Acordul privind
SEE,
— țărilor candidate care beneficiază de o strategie de preaderare,
— țărilor din Balcanii de Vest, în măsura în care există un acord-cadru în care este prevăzută participarea respectivelor țări la programele comunitare.
4.2.2.8. Programul „MEDIA 2007”
Cererea de exprimare a interesului este deschisă persoanelor fizice resortisante ale:
— statelor membre ale Uniunii Europene,
— țărilor AELS care sunt membre ale SEE, în conformitate cu condițiile stabilite în Acordul privind
SEE,
— țărilor candidate care beneficiază de o strategie de preaderare,
— țărilor din Balcanii de Vest, în măsura în care există un acord-cadru în care este prevăzută participarea respectivelor țări la programele comunitare,
— Elveției.
4.3.

Criterii de selecție
Experții sunt selectați pe baza următoarelor criterii:
— competența dovedită în domeniile legate de programele enumerate la punctul 3,
— capacitatea de a lucra în limbile engleză, franceză sau germană, capacitatea de a redacta în
engleză sau în franceză; experții selectați vor fi invitați să-și redacteze evaluările în engleză sau
în franceză,
— aptitudini de bază în lucrul cu aplicațiile informatice uzuale și experiență suficientă în utilizarea
calculatoarelor personale, care să le permită să acceseze site-uri de evaluare, să descarce propuneri de proiecte și formulare de evaluare, să introducă, să salveze și să încarce on-line evaluări
ale propunerilor de proiecte, rapoarte, produse și/sau rezultate ale proiectelor.
Experiența în domeniul gestionării proiectelor transnaționale, evaluării programelor și/sau proiectelor, cunoașterii altor limbi străine decât cele menționate anterior, precum și competențele care
permit efectuarea unei analize financiare și bugetare a propunerilor de proiecte vor fi considerate
avantaje suplimentare.
Fiecare candidatură va fi examinată în funcție de criteriile menționate la punctul 4.3 din prezenta
cerere de candidaturi. Agenția îi va informa pe candidați despre înscrierea lor pe lista experților
potențiali, respectiv despre respingerea candidaturii lor.
Lista de experți va putea fi utilizată pentru constituirea unor grupuri de experți și/sau pentru selectarea de experți în vederea executării unor sarcini specifice. Lista este valabilă pe întreaga durată de
viață a programelor menționate anterior (31 decembrie 2013) și va putea fi utilizată, după caz, și
în perioada de finalizare a proiectelor selecționate în cadrul acestor programe.
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Convocarea experților
Agenția sau, după caz, Comisia se va asigura că alcătuirea grupurilor de experți se face în mod echilibrat, cu o rotație adecvată a experților. Agenția va ține seama, de asemenea, de originea geografică,
de aptitudinile lingvistice și de profilul profesional al candidaților. Fără să ignore principiul de
selecție a celor mai calificați experți, Agenția sau, după caz, Comisia va urmări, în același timp, o
participare echilibrată a femeilor și a bărbaților.
După nevoi, sarcinile vor putea fi efectuate la sediul Agenției, al Comisiei sau la distanță, prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice.
Contractele de servicii vor putea fi semnate fie de experții înșiși, fie, în cazul în care aceștia sunt
angajați ai unei persoane juridice, de un reprezentant autorizat al acesteia. Remunerațiile experților
selectați vor fi stabilite pe baza baremului aplicabil în momentul semnării contractului. Cheltuielile
de călătorie și diurna experților vor fi rambursate în conformitate cu dispozițiile în vigoare în cadrul
Comisiei.
Pe site-ul Agenției este disponibil un model de contract care menționează nivelul de remunerare,
precum și modalitățile de rambursare a diurnei și a cheltuielilor de deplasare.

6.

Conflict de interese
Pentru a se asigura independența experților în executarea sarcinilor care li se încredințează, aceștia
vor trebui să semneze o declarație prin care certifică faptul că nu există conflicte de interese între
activitățile, propunerile de proiecte, rapoartele, dosarele, produsele și/sau rezultatele care le vor fi
încredințate și funcțiile lor trecute, prezente sau viitoare.
Experții nu pot fi implicați personal în activitățile, propunerile sau proiectele la care se referă sarcinile care le vor fi încredințate. În acest scop, candidații sunt invitați să indice eventualele lor participări la programul (programele) pentru care își depun candidatura. Experților selectați li se va solicita
să confirme respectivele informații înainte de a fi invitați să participe la orice selecție sau evaluare.
Pentru fiecare dintre prestațiile lor, experților selectați li se va solicita, de asemenea, să facă dovada
unei rigori deontologice adecvate și să respecte, în special, confidențialitatea informațiilor și a documentelor de care au luat cunoștință. În contractul de servicii se vor include clauze speciale în acest
sens.
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