Anexa 5.2.2 - Invitația de participare (SCI)
Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi: SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂŢI – Programe de vară de tip punte (SGCU– PV)
Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Titlul subproiectului: Descoperă-ţi vocaţia prin educaţie! Şcoala de vară - Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
(DEVO)
Acord de grant nr. 327/SGU/PV/III din data de 18.06.2020

04.06.2021, Iași

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
(SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI)
Denumirea Sarcinii: Contractarea a 2 consultanți individuali (reprezentanți ai ligilor
studențești), în anul II de proiect, pentru 25 de elevi beneficiari în activitățile prevăzute în
cadrul programului de vară.
Referința: Poziția 5.2 din planul de achiziții aprobat în 17.05.2021
Introducere
În baza Acordului de Grant nr. 327/SGU/PV/III din data de 18.06.2020, încheiat cu Ministerul Educației
(ME) - 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 181.910 lei pentru
implementarea subproiectului: Descoperă-ţi vocaţia prin educaţie! Şcoala de vară - Psihologie şi
Ştiinţe ale Educaţiei - DEVO și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru contractarea a 2
consultanți individuali (reprezentanți ai ligilor studențești), în anul II de proiect, în vederea
implicării acestora în următoarelor activități:
1.2. Prezentarea Universității - departamentele și serviciile administrative adresate studenților, a
Facultății de Psihologie și Ştiinţe ale Educatiei – specializări, departamente, spații
2.1. Curs introductiv privind specificul educațional al Facultății de Psihologie si Ştiinţe ale Educației în
cadrul festivității de deschidere a programului de vară.
2.5. Seara de film - vizionarea unor filme psihologice şi educaţionale
3.3 Workshop de dezvoltare a abilităţilor de autocunoaştere şi autoafirmare, comunicare şi relaţionare
interpersonală.
3.6. Viaţa asociativă a studenţilor FPSE - oportunităţi de dezvoltare personală şi profesională
4.3. Iaşul - oraş cultural - vizitarea unor obiective culturale şi istorice din oraş

Consultanţii individuali (reprezentanți ai ligilor studențești) se vor implica astfel :
împărtăşi din experienţa lor de student, oferind consiliere şi sfaturi pozitive legate de metode
de învăţare, comportament faţă de profesori, gestionare a timpului mai ales în timpul sesiunilor
de examene, aplicare pentru burse Erasmus sau pentru alte posibilităţi de obţinere a unor stagii
de practică sau studiu în ţară sau străinătate etc;
derula activităţi specifice cu elevii în vederea dezvoltării unor aptitudini referitoare la
comunicare academică scrisă sau verbală, susţinerea de prezentări, lucru în echipă etc.;
animarea timpului petrecut cu elevii din grupul țintă, în vederea creării unei atmosfere de
studenţie;
interacțiunea cu elevii și oferirea de sugestii cu privire la modalităţi creative şi frumoase de
petrecere a timpului liber ca student în Iaşi;
împărtăşirea din cunoştinţele şi experienţele lor privitoare la însemnătatea istorico-culturală a
Municipiului Iaşi.

Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în “Termenii de referinţă”
anexaţi.
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 2 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:
1. să fie înmatriculat în calitate de student la studii de licenţă, master sau doctorat în cadrul
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în perioada de desfășurare a școlii de vară;
2. să fie înscris într-o ligă studențească din cadrul FPSE;

Calificări şi abilităţi specifice
1. să fie înscris într-o ligă studențească din cadrul FPSE;
2. implicarea în activ extraccuriculare similare celor din cadrul subproiectului reprezintă un
avantaj;

Alte criterii:
Experienţa profesională/ în proiecte educaționale în implicarea în activități de tutorat /
mentorat cu studenții, reprezintă un avantaj

-

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

1.

2.

3.

Calificări generale
1.1. Studenţi înmatriculaţi la studii de licenţă, master sau
doctorat în cadrul „Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
- 20 p
1.2. Studenţi cu situaţii şcolare bune în anul universitar 20202021 semestrul I (8,00 – 9,00) – 30 p şi foarte bune (9,01 – 10,00)
- 15 p;
Calificări şi abilităţi Specifice specifice:
A. Este înscris într-o ligă studențească din cadrul FPSE – 30p
B. A mai fost implicat în activități extracurriculare similare
celor din cadrul subproiectului (punctaj max. 20p)
pentru 1 școală de vară/activitate similară – 10p;
pentru 2 sau mai multe școli de vară/activități similare
– 20p;
Experienţă
S-a implicat în activități de tutorat / mentorat cu (punctaj max.
15p)
- pentru 1 activitate – 10p;
- pentru 2 activități – 15p;
Punctaj maxim total

PUNCTAJ MAXIM
POSIBIL

35 puncte

50 puncte

15 puncte

100 puncte

Notă: Criterii de departajare în caz de punctaj egal:
- candidații vor fi departajați după numărul participărilor la evenimente studențești (conferințe,
simpozioane, training-uri, evenimente caritabile, tabere etc) sau alte activități similare.

Conflict de interese
În conformitate cu prevederile Ghidului Consultantului al Băncii Mondiale 1, 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, însoțită de CV și documente
justificative (situația școlară, adeverințe, copii contracte similare, diplome, adeverințe de participare, alte
documente specifice, etc.) care să ateste modul de îndeplinire a Criteriilor de Calificare și Selecție. Aceste
documente sunt parte a dosarului de aplicație, deci se depun odată cu restul dosarului.
Cele 2 componente sus-menționate ale dosarului de aplicație se transmit până la data de 13.06.2021, ora
15.00 în format electronic, prin e-mail, la adresa teodora.moisa@uaic.ro .
Toate componentele dosarului - scrisoare de interes, CV-ul și documente justificative, se vor atașa unui
singur mesaj email, cu titlul Dosar aplicație SCI DEVO – Nume, Prenume aplicant. Candidaților li se solicita
promptitudine în eventualitatea unor clarificări necesare privind la dosarele depuse.

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: Conf. univ. dr. BUTNARU Simona
E-mail: simonabutnaru05@gmail.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”.

