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ANUNŢ  
 

În atenţia evaluatorilor independenţi 
 
 
 
 

 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane  anunţă crearea, la nivel naţional, a unei baze de 

date a potenţialilor evaluatori independenţi, în vederea asigurării unui plus de 

valoare şi imparţialitate procesului de evaluare a proiectelor finanţate din Fondul 

Social European.  

Din baza de date astfel creată se vor selecta, printr-o procedură care va fi 

anunţată ulterior, evaluatorii independenţi pentru proiectele depuse în cadrul 

Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.  

Toţi evaluatorii de proiecte interesaţi, cu experienţă în domeniu, sunt invitaţi 

să completeze tabelul alăturat şi să îl transmită electronic, împreună cu  modelul de 

CV agreat de Uniunea Europeană  

(http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1344/type.FileContent.file/CVTem

plate_ro_RO.doc), la adresa de e-mail petru.prodan@oiposdrubi.ro până la data 

de 28.02.2008. Informaţiile vor fi transmise în limba română. Orice informaţii false 

sau posibile conflicte de interese vor conduce la eliminarea persoanei din baza de 

date.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

I. Date de identificare  

Nume şi prenume:  

Locul actual de muncă:  

Profesia şi funcţia actuală:  

II. Educaţie şi formare  

Studii: 

 (se va indica cel mai recent nivel de studii 

absolvit precum şi domeniul) 

 

Gradul de cunoaştere al domeniilor specificate 

mai jos: 

Foarte 

bine 

Bine 
 

Satisfăcător Nesatisfăcător 

Analiza pe bază de criterii     

Management financiar     

Managementul ciclului de proiect     

III. Programe/proiecte la care aţi participat ca 

evaluator1: 

 

Denumire program/proiect: 

 

 

Instituţia pentru care a fost realizată evaluarea:  

Perioada:  

Domeniul/tematica programelor/proiectelor 

evaluate
2
: 

 

 

X  

IV. Domeniul/domeniile majore de intervenţie din cadrul POS DRU3 pentru care doriţi să 

participaţi ca evaluator extern, în ordinea preferinţei, cu motivarea alegerii  

V. Alte informaţii pe care le consideraţi relevante pentru înscrierea dvs. în baza de date a 

evaluatorilor externi (maxim 15 rânduri) 

V-aţi mai înscris în baza de date a altui Organism Intermediar POS DRU din regiune? Dacă da, 

care este acesta? 

 

                                                
1 În cazul în care vă sunt necesare mai multe rânduri vă rugăm să copiaţi tabelul numărul III. şi să îl inseraţi în 
faţa semnului X 
2 De ex: formare profesională, minorităţi, egalitatea de şanse, cooperare transnaţională, incluziune socială, 
ocupare, dezvoltare rurală, Tehnologia Informaţiei şi Comunicării, etc. 
3 www.fseromania.ro/documente-programatice-fse.html 


