
Anexa 5.2.2 - Invitaţia de participare (SCI) 

 
 

Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi: Schema de Granturi Necompetitive pentru Universităţi- SGNU 
Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
Titlul subproiectului: Reducerea riscului de abandon şi creșterea promovabilităţii prin dezvoltarea 
competenţelor academice şi pshiho-sociale ale studenţilor Facultaţii de Litere, anul I licenţă- STOP 
ABANDON!  
Acord de grant nr. 48/SGU/NC/I din data de 23.11.2017 

 
19.01.2018, Iași 

 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
(SERVICII DE CONSULTANŢĂ - SELECŢIA CONSULTANŢILOR INDIVIDUALI) 

 
 
Denumirea Sarcinii: Contractarea a unui (1) consultant individual, în anul I de proiect, pentru 
desfășurarea activităţii I.3 
Referinta:  1 
 
Introducere 
În baza Acordului de Grant nr. 48/SGU/NC/I din data de 23.11.2017, încheiat cu Ministerul Educaţiei 
Naţionale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE), Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din a accesat în cadrul Schemei de Granturi Necompetitive pentru Universităţi- 

SGNU derulate în cadrul Proiectul privind Învăţământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 681 261  
pentru implementarea subproiectului Reducerea riscului de abandon şi creșterea promovabilităţii prin 
dezvoltarea competenţelor academice şi pshiho-sociale ale studenţilor Facultaţii de Litere, anul I licenţă- 
STOP ABANDON! și intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru activitatea: 
 

I.3. Organizarea si derularea de activități remediale privind nivelul de literație 
 
Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în “Termenii de referinţă” 
anexaţi. 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi  invită consultanţi eligibili (”Consultanţi”) să-și exprime 
interesul de a participa la competiţie în vederea prestării Serviciilor. Consultanţii interesaţi vor transmite 
informaţii prin care să demonstreze că deţin calificările solicitate și experienţă relevantă pentru a presta 
serviciile. 
Va fi selectat 1 Consultant în conformitate cu metoda Selecţia Consultanţilor Individuali definită în 
Ghidul de implementare, parte a Manualului de granturi, publicat pentru Schema de granturi 

Necompetitive pentru Universităţi- SGNU din cadrul Proiectului privind Învăţământul Secundar – 
ROSE, pe site-ul www.proiecte.pmu.ro/ROSE/. 
 
 
 
 



Criterii de Calificare și Selecţie 
Competenţele minime solicitate din partea Consultantului sunt următoarele: 
 

Competențe profesionale: 

·         Masterat/Studii aprofundate sau echivalent în domeniul educației 

·         Doctorat în domeniul educației 

·         Formator în domeniul literației 

·         Participare la/Coordonarea unor proiecte de dezvoltare a competențelor de literație 

·         Activitate relevantă în domeniul educațional 
 
Candidatul care obţine 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:  

a) studii licenta, master/studii aprofundate sau echivalent, 

fara certificat formator  
10 puncte 

b) studii licenta master/studii aprofundate sau echivalent si 

certificat de formator  
15 puncte 

c) doctorat, fara certificat formator  25 puncte 

d) doctorat si certificat formator  35 puncte 

2. 

Experienţă în domeniul educaţiei/ învăţământului superior: 

Participare la/Coordonarea unor proiecte de dezvoltare a 

competenţelor de literaţie 
10 puncte 

Activitate relevantă în domeniul educaţional 5 puncte 

Punctaj maxim total 100 puncte 

 
 
Conflict de interese 
În conformitate cu prevederile Ghidului Consultantului al Băncii Mondiale1, consultanţii au obligaţia 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 
Consultanţii interesaţi sunt invitaţi să depună o Scrisoare de Interes, însoţită de CV și o copie a actului de 
identitate . Pentru a valida informaţiile prezentate în CV, se vor atașa documente justificative (diplome,  

                                                             
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”. 



certificate, adeverinţe, contracte similare etc.) care să ateste modul de îndeplinire a Criteriilor de Calificare 
și Selecţie.  
 
Toate documentele menţionate 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 26.01.2018, 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 Iaşi 
 
În atenţia: Conf.univ.dr. MACARI Ileana Oana 
Adresă: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere 
B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, ROMÂNIA 
E-mail: oanamacari@yahoo.com 
 
 
 


