Anexa 5.2.2 - Invitația de participare (SCI)
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
Iași, 29.09.2020
INVITAȚIE DE PARTICIPARE
(SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI SCI)
-

CONSULTANTI INDIVIDUALI -

Denumirea Sarcinii:
- Contractarea a 5 consultanți, în anul I de proiect, pentru implicarea în activitățile cu grupul țintă.

Referinta: pozitia 01 în Planul de achiziții
Introducere
În baza Acordului de Grant nr. 286/SGU/CI/III/18.12.2019, încheiat cu Ministerul Educației Naționale
(MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a accesat în cadrul SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI –
Centre de învăţare (SGCU-CI) derulate în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE un
grant în valoare de 1.418.573 LEI pentru implementarea subproiectului Centrul de Învățare LEARN &
CONNECT (LEARN & CONNECT) și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru servicii de
consultanta pentru implementarea activitatilor operationale ale grupului tinta.
Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în “Termenii de referinţă”
anexaţi.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 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 ateste că dețin calificările solicitate pentru a presta serviciile.
Vor fi selectati 5 Consultanti în conformitate cu metoda Selecția Consultanților Individuali definită în
Ghidul de implementare, parte a Manualului de granturi, publicat pentru SCHEMA DE GRANTURI
PENTRU UNIVERSITĂȚI – Centre de învăţare (SGCU-CI) 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 Consultantului1 sunt următoarele:
 Student în ciclul de studii universitare de licenţă (minimum anul 2 de studii universitare de
licență)/master/doctorat în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
1

Studenții care nu îndeplinesc aceste 2 competențe minime nu vor putea participa la selecție.

 Student fără abateri disciplinare în activitatea academică2.
Va constitui un avantaj îndeplinirea unuia sau mai multora dintre următoarele criterii3:
Calificări şi abilităţi specifice
 implicarea în activităţi specifice pentru prevenirea abandonului școlar/universitar sau
îmbunătățirea tranziției de la liceu la facultate, ca participant în grupul țintă sau în altă calitate
(consultant, grup țintă, membr în echipa de sub-proiect, voluntar etc.);
 Student integralist4
 Student cu recomandare din partea unui profesor/tutore în care să se menționeze că studentul
este o persoană responsabilă, care dă dovadă de comportament adecvat în spaţiul universitar
și care relaționează bine cu profesorii și colegii5;
Experiență
 Experienţă în activități de tutoriat și îndrumare a colegilor aflați în diverse situații de risc6;
 Experienţă în organizare de evenimente7;
 Implicare în activităţi extraşcolare/extracurriculare sau în acţiuni de voluntariat în cadrul
Facultăţii sau Universităţii8;
Notă: Pentru fiecare categorie de consultanți, după încheierea evaluării dosarelor, candidații vor fi
ordonați descrescător conform punctajelor obținute în urma aplicării criteriilor de mai jos. Candidații
care, pe baza punctajelor individuale, se vor plasa pe locurile anunțate în vederea selecției în prezenta
invitație de participare (primele 5 locuri) vor fi invitați pentru negocierea contractului. În situație de
baraj, departajarea se va face pe baza situației școlare din anul universitar 2019-2020 (dovedită prin
copie după situația școlară din semestrele precedente celui în care se desfășoară activitățile.
Primii 5 (cinci) candidați care obțin punctajul cel mai bun în urma aplicării criteriilor de mai jos, vor
fi invitați pentru negocierea contractului.
CRITERII

PUNCTAJ
POSIBIL

MAXIM

Calificări generale
1.
-

Student în ciclul de studii universitare de licenţă
(minimum anul 2 de studii universitare de
licență)/master/doctorat în cadrul Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (10 p)
Student fără abateri disciplinare în activitatea
academică (10 p)

20 puncte

Calificări şi abilităţi specifice
2.

-

implicarea în activităţi specifice pentru prevenirea
abandonului școlar/universitar sau îmbunătățirea

40 puncte

Se va atașa o declarație pe propria răspundere
Se vor atașa documente care să ateste îndeplinirea criteriului/criteriilor
4
În situație de baraj, departajarea se va face pe baza situației școlare din semestrele precedente (dovedită prin
copie după situația școlară din semestrele precedente celui în care se desfășoară Cursul de vară)
5
Dovedită prin recomandarea oferită de un profesor/tutore
6
Dovedită prin documente specifice
7
Dovedită prin documente specifice
8
Dovedită prin documente specifice
2
3

PUNCTAJ
POSIBIL

CRITERII

MAXIM

tranziției de la liceu la facultate, ca participant în grupul
țintă sau în altă calitate (consultant, grup țintă, membr
în echipa de sub-proiect, voluntar etc.) (20 p)
- Student integralist (10 p)
- Student care are o recomandare din partea unui
profesor/tutore în care să se menționeze că studentul este o
persoană responsabilă, care dă dovadă de comportament
adecvat în spaţiul universitar și care relaționează bine cu
profesorii și colegii (10 p)
Experiență
Experienţă în activități de tutoriat și îndrumare a
colegilor aflați în diverse situații de risc (20 p)
3.

-

Experienţă în organizare de evenimente (10 p)

40 puncte

Implicare în activităţi extraşcolare/extracurriculare sau
în acţiuni de voluntariat în cadrul Facultăţii sau Universităţi (10
p)
Punctaj maxim total

100 puncte

Conflict de interese
În conformitate cu prevederile Ghidului Consultantului al Băncii Mondiale9, consultanții au obligația să
ofere consiliere profesională, obiectivă şi imparţială şi în orice moment să asigure clientul
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 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 (situația școlară, adeverințe, copii
contracte similare, alte documente specifice, etc.) care să ateste modul de îndeplinire a Criteriilor de
Calificare și Selecție.
Toate documentele sus-menționate se transmit până la data de 09.10.2020, ora 16:00, folosind una
dintre variantele următoare:
9

se depun personal la Secretariatul Facultății de Psihologie.

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”.

-

se trimit în format fizic prin poştă (adresa: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea
de Psihologie, Strada Toma Cozma 3, Iași 700554.

-

se trimit în format electronic, prin e-mail, la adresa corina.berica86@gmail.com.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa de email de mai sus, precum și la tel. 0232201000, int
2340, în intervalul orar 8:00 – 16:00.
Denumire achizitor: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
În atenția: POPA Nicoleta Laura, director de grant
E-mail: nicoleta.laura.popa@uaic.ro

