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Anexa 5.2.2 - Invitația de participare (SCI) 
 
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi pentru Universități – SGCU-PV 
Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
Titlul subproiectului: Experiență universitară timpurie pentru elevii aflați în situații de risc: program-punte în 
domeniile Educație Fizică şi Sport şi Teologie Romano-Catolică (TEOSPOR) 
Acord de grant nr. 125/SGU/PV/II din data de 07.05.2019 

218/19.05.2021, Iași 
 
 
 

 
INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

(SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI) 
 
 
 
Denumirea Sarcinii: Contractarea a 5 consultanți individuali (supraveghetori), în anul III de proiect, pentru 
supravegherea și asigurarea siguranței celor 50 de elevi beneficiari.  
 
Referința: Poziția 3 din planul de achiziții aprobat – 7023/11.05.2021. 
 
Introducere 
În baza Acordului de Grant nr. 125/SGU/PV/II din data de 07.05.2019, încheiat cu Ministerul Educației 
Naționale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași  a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități – SGCU-PV derulate 
în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 500.000 lei pentru 
implementarea subproiectului : Experiență universitară timpurie pentru elevii aflați în situații de risc: 
program-punte în domeniile Educație Fizică şi Sport şi Teologie Romano-Catolică (TEOSPOR) și intenționează 
să utilizeze o parte din fonduri pentru contractarea a 5 consultanți individuali (supraveghetori) în anul III de 
proiect, în vederea supravegherii și asigurării siguranței celor 50 de elevi beneficiari ai Școlii de vară pe 
parcursul desfășurării activităților operaționale ale grupului țintă. 
 
Informațiile suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menționate în ”Termenii de referință” anexați. 
 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași invită consultanți eligibili (”Consultanți”) să-și exprime interesul 
de a participa la competiție în vederea prestării Serviciilor. Consultanții interesați vor transmite informații prin 
care să demonstreze că dețin calificările solicitate și experiență relevantă pentru a presta serviciile. 
 
Vor fi selectați 5 Consultanți în conformitate cu metoda Selecția Consultanților Individuali definită în Ghidul de 
implementare, parte a Manualului de granturi, publicat pentru Schema de granturi pentru Universități – SGCU-
PV din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE, pe site-ul www.proiecte.pmu.ro/ROSE/. 
 
Criterii de Calificare și Selecție 
Competenţele minime solicitate din partea Consultantului sunt următoarele: 
 
Pentru studenți / absolvenți: 
1. să fie înmatriculat în calitate de student la studii de licenţă, master sau doctorat în cadrul Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi sau să fie proaspăt absolvent al UAIC în perioada de desfășurare a școlii de vară 
(11-24 iulie 2021); 
2. să aibă o situaţie şcolară bună sau foarte bună; 
3. să dețină o recomandare din partea unui profesor de la UAIC, prin care să se dovedească că a dat dovadă de 
comportament adecvat şi exemplar în spaţiul universitar; 
4. să dețină certificate de competențe digitale; 
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5. implicare în activități de tutorat / mentorat cu studenții; 
6. implicarea în derularea unor şcoli de vară sau în activităţi similare celor din cadrul subproiectului; 
7. experienţa profesională în proiecte educaționale dedicate grupurilor dezavantajate. 
 
 
Pentru profesori de liceu: 

1. Să fie profesor din liceele de proveniență a grupului țintă; 
2. Să dețină o recomandare din partea directorului de liceu prin care să se dovedească că a dat dovadă 

de comportament adecvat și exemplar în spațiul liceului; 
3. Participare la manifestări/evenimente specifice domeniului educației/ învățământului secundar 

superior; 
4. Să dețină certificate de competențe digitale; 
5. Implicarea în activități de tutorat/mentorat cu elevii sau studenții; 
6. implicarea în derularea unor şcoli de vară sau în activităţi similare celor din cadrul subproiectului; 
7. experienţa profesională în proiecte educaționale dedicate grupurilor dezavantajate. 

 
 
Candidatul care obține punctajul cel mai bun în urma aplicării criteriilor de mai jos, va fi invitat pentru 
negocierea contractului.  
 
 

Nr. 
Crt. CRITERII PUNCTAJ 

MAXIM POSIBIL 

1. 

Calificări Generale generale (educaţie şi instruiri efectuate în general, ani de 
experienţă, funcţia deţinută, etc.) 
A. (pentru studenți) Este înmatriculat în calitate de student la studii de licenţă, 

master sau doctorat în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi sau 
este proaspăt absolvent al UAIC în perioada de desfășurare a școlii de vară 
(11-24 iulie 2021) – 10 p - FB (calificativ Foarte bine); 
(pentru profesori) este profesor în liceele de proveniență a grupului țintă – 
10p – FB (calificativ Foarte bine); 

B. (pentru studenți) Este un student integralist și are o situaţie  şcolară bună 
sau foarte bună sau este un absolvent cu rezultate bune sau foarte bune – 
20 p – FB (calificativ Foarte bine): 

 media ultimului an de studii, actualului an de studii (pentru studenții 
de anul I) sau media de absolvire a studiilor (pentru absolvenți) este 
peste 9,00 (exclusiv)  – FB; 

 media ultimului an de studii, actualului an de studii (pentru studenții 
de anul I) sau media de absolvire a studiilor (pentru absolvenți) este 
peste 8,00 (exclusiv)  –B;  

 media ultimului an de studii, actualului an de studii (pentru studenții 
de anul I) sau media de absolvire a studiilor (pentru absolvenți) este 
între 7,00 (exclusiv) și 8,00 (inclusiv)  –S;  

 media ultimului an de studii, actualului an de studii (pentru studenții 
de anul I) sau media de absolvire a studiilor (pentru absolvenți) este 
sub 7,00 (inclusiv) – N. 

 (pentru profesori) este un profesor exemplar și nu are nicio sancțiune 
disciplinară – 20p – FB (calificativ Foarte bine); 

C.  (pentru studenți) Are un comportament adecvat şi exemplar în spaţiul 
universitar, fapt demonstrat printr-o recomandare din partea unui profesor 
din UAIC – 10 p. – FB (calificativ Foarte bine) 
(pentru profesori) are un comportament adecvat și exemplar în spațiul 
liceului, fapt demonstrat printr-o recomandare din partea directorului 
liceului – 10p– FB (calificativ Foarte bine) ; 
 

40 puncte 
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2. 

Calificări şi abilităţi Specifice specifice (educaţie, instruiri şi experienţă în 
domeniul specific, relevante pentru sarcina alocată) 
A.  (pentru studenți) Este student al Facultății de Educația Fizică și Sport sau al 

Facultății de Teologie Romano-Catolică - 10 p. – FB (calificativ Foarte bine) ; 
(pentru profesori) este profesor în unul din domeniile subproiectului: 
educație fizică și sport, teologie romano-catolică – 10p . – FB (calificativ 
Foarte bine); 

B. (pentru studenți/profesori) A mai fost implicat în derularea unor şcoli de 
vară sau în activităţi similare celor din cadrul subproiectului: maximum 20 p. 
– FB (calificativ Foarte bine): 
- pentru 0 școală de vară/activitate similară – NS; 
- pentru 1 școală de vară/activitate similară – S;  
- pentru 2 școli de vară/activități similare – B;  
- pentru 3 sau mai multe școli de vară/activități similare – FB; 

C. (pentru studenți/profesori) Deține un certificat de competențe digitale – 
10p. – FB (calificativ Foarte bine) ; 

40 puncte 

3. 

Experienţă în domeniul educației/ învățământului secundar superior 
A. (pentru studenți/profesori) A participat la manifestări / evenimente 

specifice domeniului educației / învățământului secundar superior: 
maximum 5 p. – FB (calificativ Foarte bine): 
- pentru 0 manifestare/ eveniment –NS 
- pentru 1 manifestare/ eveniment – S;  
- pentru 2 manifestări / evenimente – B;  
- pentru 3 sau mai multe manifestări / evenimente – FB; 

B. (pentru studenți/profesori) S-a implicat în activități de tutorat / mentorat cu 
studenții  sau proiecte educaționale dedicate grupurilor dezavantajate: 
maximum 15 p. – FB (calificativ Foarte bine): 
- pentru 0 activitate - NS 
- pentru 1 activitate – S;  
- pentru 2 activități – B;  
- pentru 3 sau mai multe activități – FB 

20 puncte 

 
 

Punctaj maxim  total 
 

100 puncte 

  
N.B. Criterii de departajare în caz de punctaj egal: 
- candidații vor fi departajați după numărul participărilor la campusuri sau alte activități similare. 
 
În urma evaluării candidatului, punctajul final va corespunde unui echivalent în procente, respectiv a unui grad 
de conformitate a cerințelor, conform tabelului de mai jos. Astfel, candidații care în urma evaluării se vor plasa 
pe locurile anunțate în vederea selecției din prezenta invitație de participare (primele 5 locuri), vor fi invitați 
pentru negocierea contractului.  
 
 

CALIFICATIV (GRAD DE CONFORMITATE) ECHIVALENT ÎN PROCENTE 
Nesatisfăcător (NS) 40% 
Satisfăcător (S) 70% 
Bine (B) 90% 
Foarte bine (FB) 100% 
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Conflict de interese 
În conformitate cu prevederile Ghidului Consultantului al Băncii Mondiale1, consultanții au obligația să ofere 
consiliere profesională, obiectivă şi imparţială şi în orice moment să asigure clientul Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași împotriva oricărui risc ce-i poate afecta interesele, fără să aibă în vedere lucrări viitoare, iar 
în prestarea serviciilor de consultanţă trebuie să evite orice conflict cu alte sarcini sau cu propriile interese. 
Consultanţii nu vor fi angajaţi pentru sarcini care ar fi în conflict cu obligaţii anterioare sau curente faţă de alţi 
clienţi, sau care i-ar pune în poziţia să nu-şi poată exercita sarcinile în cel mai bun interes al Beneficiarului de 
grant.  

 
Prezentarea Scrisorilor de interes 
Consultanții interesați sunt invitați să depună o Scrisoare de Interes (semnată și datată), însoțită de CV (semnat 
și datat). Pentru a valida informațiile prezentate în CV, se vor atașa documente justificative (se vor menționa 
documentele justificative solicitate - diplome, certificate, adeverințe, contracte similare, adeverință de membru 
al unei ligi studențești, adeverință de participare la acțiuni de voluntariat etc.) care să ateste modul de îndeplinire 
a Criteriilor de Calificare și Selecție: 

- adeverință din care să reiasă că este înmatriculat în calitate de student la studii de licenţă, master sau 
doctorat la una dintre facultățile Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi sau că este proaspăt 
absolvent al UAIC, în perioada de desfășurare a școlii de vară 11-24 iulie 2021; 

-  foaie matricolă sau alt document oficial din care să reiasă situaţia şcolară din ultimul an de studii, 
actualul an de studii pentru studenții de anul I sau media de absolvire pentru absolvenți; 

- recomandare din partea unui profesor din UAIC, prin care să se dovedească că studentul/absolventul a 
avut un comportament adecvat şi exemplar în spaţiul universitar; 

- certificat de competențe digitale; 
- adeverință / copie după contract de muncă/colaborare/voluntariat sau alt document justificativ din 

care să reiasă faptul că  a mai fost implicat în derularea unor şcoli de vară sau în activităţi similare celor 
din cadrul subproiectului; 

- certificate, adeverințe sau alte documente justificative care demonstrează participarea la manifestări / 
evenimente specifice domeniului educației / învățământului secundar superior; 

- document justificativ privind implicarea în activități de tutorat / mentorat cu studenții. 
 
 
Toate documentele menționate anterior se transmit în formă scrisă la adresa de mai jos (în original, sau prin 
poştă, sau prin fax, sau prin e-mail) până la data de 10.06.2021 , ora 16.00. 
 
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa de mai jos, în timpul orelor de lucru 8:00 – 16:00. 
 
Denumire achizitor: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
 
În atenția: Prof. univ. dr. pr. FARAOANU Iulian 
Adresă: Bd. Carol I, nr. 11, RO-700506, Municipiul Iași, județul Iași, România, Facultatea de Teologie Romano-
Catolică 
Tel/Fax: 0232 20 1115; 0232 20 1114 
E-mail: faraoanu@yahoo.com 

                                                           
1 Paragraful 1.9 din „Ghidul privind selecţia şi angajarea consultanţilor în cadrul Împrumuturilor acordate de către Banca 
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Creditelor IBRD și Granturilor acordate de Asociația de Dezvoltare 
Internațională IDA” publicat de către Bancă în ianuarie 2011 (revizuit în Iulie 2014) , numit „Ghidul Consultantului”. 


