
Apel pentru candidaturi

pentru implicare în rețeaua națională de multiplicatori
Eurodesk

Eurodesk România lansează un apel deschis pentru candidaturi, în vederea extinderii rețelei
naționale de mutiplicatori.

Numărul de multiplicatori ce urmează a fi selectați: 3

Durata colaborării: 1 an – 2023, cu posibilitate de reînnoire, în funcție de performanță.

Activitatea de multiplicator în cadrul reţelei naţionale Eurodesk este remunerată, în baza
unui contract anual de prestări servicii.

Responsabilitățile Multiplicatorului

● Organizarea de evenimente de informare (fizice/ online) - minim 7 evenimente
organizate pe an, cel puțin 2 evenimente în cadrul campaniei emblematice anuale
Time To Move;

● Diseminarea de informații privind mobilitatea europeană pentru tineret, inclusiv
informații privind programele europene pentru tineret, în special programul
Erasmus+, Corpul European de Solidaritate și acțiunea Discover EU;

● Promovarea instrumentelor Eurodesk (website, bază de date, newsletter) și a
Portalului European pentru Tineret;

● Participarea la întâlnirea anuală a rețelei naționale de multiplicatori Eurodesk,
organizată de ANPCDEFP;

● Promovarea Eurodesk pe website-urile organizațiilor/ instituțiilor în care activează și
diseminarea oportunităților europene pe canalele de social media special dedicate -
cel puțin 30 de postări/ an;

● Redactarea și trimiterea către coordonatorul Eurodesk România, la termenele
stabilite, a rapoartelor privind activitățile realizate, a listelor de prezență, a
chestionarelor de eveniment, a fotografiilor și a raportului anual care trebuie să
conțină date statistice;

● Respectarea Principiilor Eurodesk.

https://youth.europa.eu/home_en
https://www.eurodesk.ro/cele-10-principii-eurodesk


Criterii de eligibilitate

● Reprezintă una din următoarele structuri:
○ Organizaţie non-guvernamentală activă în domeniul tineretului;
○ Centru Europe Direct;
○ Direcţie Judeţeană pentru Sport şi Tineret;
○ Centru de informare pentru tineret;
○ Administraţie locală cu atribuţii în domeniul tineretului şi/sau învăţământului

special;
○ Instituţie în domeniul educației;
○ Bibliotecă județeană;
○ Altă instituție/ organizație relevantă, activă în domeniului tineretului.

● Are experienţă profesională relevantă, în lucrul direct cu tinerii şi/ sau în furnizarea
de servicii de informare în domeniul tineretului;

● Derulează activităţi în domeniul informării şi tineretului;
● Are cunoştinţe aprofundate despre programul Erasmus+, Corpul European de

Solidaritate şi/ sau a derulat proiecte europene în domeniul tineretului (schimburi de
tineri, proiecte de solidaritate, proiecte de voluntariat etc.);

● Cunoaşte limba engleză la nivel intermediar;
● Este dispus/ă să colaboreze cu ANPCDEFP – Serviciul Eurodesk pe un termen de 1

an;
● Are disponibilitate de timp şi de participare la organizarea a cel puțin 7 sesiuni de

informare la nivel local/ judeţean.

Ce oferă ANPCDEFP – Eurodesk România ?

● Apartenență la o rețea europeană formată din peste 2.100 de multiplicatori;
● Sesiuni de formare Eurodesk (prezentare, instrumente, răspuns solicitări);
● Informații cu privire la oportunități de mobilitate pentru tineri și lucrători de tineret;
● Oportunități de participare la evenimente/ sesiuni de formare naționale și

internaționale;
● Materiale promoționale;
● Sprijin financiar.



Procesul de aplicare

Procesul de aplicare constă în 2 etape:

I. Etapa de depunere a candidaturilor - în cadrul căreia se va ţine cont de:

1. Nivelul de informare privind programele Erasmus+ și Corpul European de
Solidaritate, prin prisma activităților profesionale curente

2. Experienţa în domeniul informării și al tineretului
3. Nivelul de cunoaştere a limbii engleze
4. Experienţa în proiecte cu finanțare europeană
5. Motivaţia de a lucra în reţeaua națională de multiplicatori şi aşteptările personale

IMPORTANT: Pentru a fi considerată eligibilă candidatura dumneavoastră, vă rugăm să
transmiteți până pe 12 februarie 2023, ora 23:59, o copie a CV-ului dumneavoastră, în
format Europass, la următoarea adresă de email: alexandra.duica@eurodesk.eu .

II. Etapa de interviuri online - în cadrul căreia se va ţine cont de:
1. Capacitate de analiză, sinteză, comunicare  și argumentare
2. Creativitate și inițiativă
3. Motivație personală și atitudine pe durata interviului

Calendarul selecției

Trimiterea formularului de candidatură via
Google Forms de către candidații interesați

12 februarie 2023, ora 23:59 (ora României)

Evaluarea candidaturilor de către reprezentanții
ANPCDEFP - Eurodesk

13 - 17 februarie 2023

Transmiterea rezultatelor preliminare,
contactarea candidaților finaliști și derularea
interviurilor online

20 - 23 februarie 2023

Transmiterea rezultatelor finale ale interviurilor
către candidații via e-mail

24 februarie 2023

Încheierea contractelor și începerea activității de
multiplicator național Eurodesk

După 27 februarie 2023

Interviurile vor avea loc pe platforma Zoom și vor fi înregistrate video-audio.

În cazul în care contextul va impune modificări asupra calendarului selecției (prelungiri de termene
limită), ANPCDEFP - Eurodesk va anunța în mod public noul calendar al selecției în cel mult 24 de ore
de la decizia luată în acest sens.

mailto:alexandra.duica@eurodesk.eu


Persoanele interesate sunt rugate să își transmită candidatura, prin
completarea următorului formular Google Forms până pe data de 12
februarie 2023, ora 23:59: https://forms.gle/YPHZpghwAkztTeS16 .

Pentru mai multe informații cu privire la procesul de transmitere a candidaturii, vă rugăm să
luați legătura cu:

Persoana de contact: Alexandra Duică, coordonator Eurodesk România

Telefon: 021.201.07.42

Email: alexandra.duica@eurodesk.eu

Scurt istoric

Eurodesk este una dintre cele mai cuprinzătoare şi mai accesibile surse de informaţii gratuite
pentru tineri cu privire la oportunitățile internaţionale de mobilitate. Reţeaua Eurodesk
numără în prezent peste 2.100 de multiplicatori care distribuie, în numele Eurodesk,
informaţii despre oportunitățile de învățare și de mobilitate tinerilor din Europa.

Reţeaua europeană este formată în prezent din 39 de centre naţionale Eurodesk care
sprijină multiplicatorii în activitatea lor pentru a duce mai departe misiunea Eurodesk, şi
anume aceea de a creşte gradul de conştientizare a tinerilor cu privire la oportunităţile de
mobilitate şi de a-i încuraja să devină cetăţeni activi.

Reţeaua Eurodesk dispune de un birou de coordonare cu sediul la Bruxelles, care asigură un
flux constant şi actualizat de informaţii de la Comisia Europeană şi dezvoltă instrumente şi
resurse pentru a ajuta tinerii să beneficieze de oportunităţile pe care le oferă Europa.
Reţeaua Eurodesk este recunoscută ca structură-suport pentru programul Erasmus+,
programul european pentru educaţie, formare, tineret şi sport şi are o strânsă colaborare cu
Agenţiile Naţionale Erasmus+ din toată Europa.

Eurodesk România este membru al reţelei europene Eurodesk din 1999 și în prezent
funcţionează în cadrul ANPCDEFP (Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educaţiei şi formării Profesionale) – Agenţia Naţională Erasmus+ din România.

În anul 2016, Eurodesk România a lansat proiectul de constituire a rețelei naționale de
multiplicatori Eurodesk, care să promoveze la nivel local/ județean serviciile oferite de
Eurodesk. În acest moment rețeaua națională reunește 20 de multiplicatori. Componența
actuală a rețelei naționale poate fi consultată aici.

https://forms.gle/YPHZpghwAkztTeS16
mailto:alexandra.duica@eurodesk.eu
https://www.eurodesk.ro/retea-multiplicatori

