
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: Descoperă-ţi vocaţia prin educaţie! Şcoala de vară - Psihologie şi Ştiinţe ale 

Educaţiei 

Acord de grant nr. 327/SGU/PV/III din data de 18.06.2020 
16.07.2019, Iași 

 
INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

(SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI) 
 
 
Denumirea Sarcinii: Contractarea a 2 consultanți individuali ((Reprezentanţi ai ligilor studenţeşti), în anul 
I de proiect, pentru implicarea în activitățile on-line cu grupul țintă. 
Referinta: Pozitia 3 din planul de achizitii aprobat în 30.06.2020 
 
 
Introducere 
În baza Acordului de Grant nr. 327/SGU/PV/III din data de 18.06.2020, 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 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 (Reprezentanţi ai ligilor studenţeşti), în anul I de proiect, în vederea implicării 

acestora în următoare 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 (Reprezentanţi ai ligilor studenţeşti) se vor implica astfel : 

- Vor asista elevii pe parcursul activităților, oferindu-le sugestii utile și împărtășindu-le din 
cunoștințele și abilitățile lor profesionale.  

- Vor oferi sugestii utile elevilor și vor împărtăși din experiența proprie de membri ai ASPP. 
- Vor contribui la buna dispoziție a elevilor și îi vor îndruma să se implice în cât mai multe activități. 
- Vor viziona împreună cu elevii filme cu caracter psihologic și educațional. 
- Vor discuta cu elevii conținutul filmelor, ajutându-i să conștientizeze propriile experiențe și 

atitudini referitor la discriminare (explorarea unor eventuale incidente critice experimentate și 
relatate de elevi). 

- Vor explora/sugera strategii de coping în situații de discriminare și de evitare a propriilor 
comportamente discriminatorii. 

- Vor participa alături de elevi la workshopul ludic de dezvoltare, modelând comportamentele noi 
pe care elevii le voi exersa. 



- Vor modela comportamente de comunicare interpersonală eficientă despre subiecte de interes, 
potrivit vârstei și statutului elevilor (nume, preferințe, hobby-uri, calități personale și ale 
părinților, aspirații, schimbări dorinte în propria viață). 

- Vor exprima atitudini prosociale în interacțiunea cu elevii, ajutându-i să-și modeleze adecvat 
atitudinile față de ceilalți (încredere versus neîncredere, reacția la critici etc.). 

- Vor prezenta cu obiectivitate, în manieră atractivă, istoricul, misiunea și activitățile ASPP, 
drepturile și responsabilitățile membrilor asociației. 

- Vor ghida / însoți elevii în tururile virtuale în spațiile universității. 
- Vor prezenta elevilor tururi virtuale ale unor obiective culturale și istorice ale Iașului, stimulându-

le motivația de a trăi experiența de student în Iași. 
 
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 generale  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 (31.08-
13.09.2020); 

2. să aibă o situaţie şcolară bună sau foarte bună; 
3. să fie membru al unei asociații studențești; calitatea de membru al Asociației Studenților Psihologi 

și Pedagogi (ASPP) din cadrul UAIC constituie un avantaj; 
4. implicarea în derularea unor şcoli de vară sau în activităţi similare celor din cadrul subproiectului 

reprezintă un avantaj;  
5. implicarea în activități de tutorat/mentorat cu studenții sau proiecte pentru categorii 

dezavantajate constituie un avantaj. 
 
 
Primii 2 candidați care au obținut cel mai bun în urma aplicării criteriilor de mai jos, vor fi invitați pentru 
negocierea contractului. 
 

 
CRITERII 

PUNCTAJ MAXIM 
POSIBIL  

1. 

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 2019-2020 

(8,00 – 9,00) – 30 p şi foarte bune (9,01 – 10,00) - 15 p; 

35 puncte 

2. 

Calificări şi abilităţi Specifice specifice: 

A. Este înscris în liga studenților  ASPP  (Asociaţia Studenţilor 

Psihologi şi Pedagogi ) – 30p  

B. A mai fost implicat în derularea unor şcoli de vară sau în 

activităţi similare celor din cadrul subproiectului (punctaj 

max.  20p) 

50 puncte 



- pentru 1 școală de vară/activitate similară – 10p; 

- pentru 2 sau mai multe școli de vară/activități similare 

– 20p;  

3. 

Experienţă  

S-a implicat în activități de tutorat / mentorat cu studenții sau 

proiecte pentru categorii dezavantajate (punctaj max. 15p) 

- pentru 1 activitate – 10p;  

- pentru 2 activități – 15p;  

15 puncte 

 Punctaj maxim  total 100 puncte 

  
N.B. 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 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, însoțită de CV. Pentru a valida 
informațiile prezentate în CV, se vor atașa documente justificative (adeverință membru ASPP, situația 
școlară, adeverințe, copii contracte similare, alte documente specifice, etc.) care să ateste modul de 
îndeplinire a Criteriilor de Calificare și Selecție.  
 
Toate documentele menționate anterior se transmit până la data de 30.07.2020, ora 15.00 în format 
electronic, prin e-mail, la adresa simonabutnaru05@gmail.com 
 
Toate componentele dosarului - scrisoare de interes și CV-ul si documentele justificative, se vor atașa unui 

singur mesaj email, cu titlul Dosar aplicație SCI DEVO – Nume, Prenume aplicant. Dosarele incomplete (nu 

conțin Scrisoare de Interes sau CV) vor fi descalificate, iar comisia poate solicita completări ale documentelor 

justificative pentru a verifica modul de îndeplinire a criteriilor de calificare si selecție.  

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”. 


