
 

 

 

 

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE) 
SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI – Centre de învăţare (SGCU-CI) 
Beneficiar: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi 
Titlul subproiectului: Centrul de Învățare LEARN & CONNECT 
Acord de grant nr. 286/SGU/CI/III/18.12.2019 
 

REZULTATELE ATRIBUIRII CONTRACTULUI 
privind selecţia a 5 consultanți individuali (prin metoda de achiziție: Selecția consultanților individuali – SCI),  

în anul II de proiect, pentru implicarea în activitățile cu grupul țintă 
 

Nr. 
crt. 

Procedura de 
achizitie aplicata 

Cod 
ofertant 

Adresa 
ofertantului 

Obiectul contractului Durata contractului Valoarea contractului 

1 P. B. G. 102 Iasi 

derularea activităţilor remediale, de îndrumare și 
sprijin, consiliere profesională și orientare în carieră, în 
evenimente de orientare în carieră cu beneficiarii 
grupului țintă. 

martie 2022-iunie 2022 
oct 2022-noiemb 2022  

400,00 lei/lună, pentru 10 de 
ore/lună, cu o rată de 40 
lei/ora (brut) 

2 A. A. 109 Neamt 

derularea activităţilor remediale, de îndrumare și 
sprijin, consiliere profesională și orientare în carieră, în 
evenimente de orientare în carieră cu beneficiarii 
grupului țintă. 

martie 2022-iunie 2022 
oct 2022-noiemb 2022  

400,00 lei/lună, pentru 10 de 
ore/lună, cu o rată de 40 
lei/ora (brut) 

3 P. A. M. 106 Iasi 

derularea activităţilor remediale, de îndrumare și 
sprijin, consiliere profesională și orientare în carieră, în 
evenimente de orientare în carieră cu beneficiarii 
grupului țintă. 

martie 2022-iunie 2022 
oct 2022-noiemb 2022  

400,00 lei/lună, pentru 10 de 
ore/lună, cu o rată de 40 
lei/ora (brut) 

4 B. I. 101 Vaslui 

derularea activităţilor remediale, de îndrumare și 
sprijin, consiliere profesională și orientare în carieră, în 
evenimente de orientare în carieră cu beneficiarii 
grupului țintă. 

martie 2022-iunie 2022 
oct 2022-noiemb 2022  

400,00 lei/lună, pentru 10 de 
ore/lună, cu o rată de 40 
lei/ora (brut) 

5 M. F. 104 Iasi 

derularea activităţilor remediale, de îndrumare și 
sprijin, consiliere profesională și orientare în carieră, în 
evenimente de orientare în carieră cu beneficiarii 
grupului țintă. 

martie 2022-iunie 2022 
oct 2022-noiemb 2022  

400,00 lei/lună, pentru 10 de 
ore/lună, cu o rată de 40 
lei/ora (brut) 
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