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Anexa 5.2.2 - Invitația de participare (SCI) 

 
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi  pentru Universități - Granturi Necompetitive (SGU-N) 
Beneficiar: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, Facultatea de Construcții de Mașini și Management 
Industrial 
Titlul subproiectului: Hai să devii inginer CMMI! 
Acord de grant nr. 215/SGU/NC/II- din 18.09.2019 

03.10.2022 Iași 
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
(SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI) 

 
 
Denumirea Sarcinii: Servicii de consultanță 2022-2023- Studenți tutori – 6 consultanți 
Referința: poz.28din Planul de achiziții 
 
Introducere 
În baza Acordului de Grant nr. 215/564/NC/II- din 18.09.2019, semnat cu MEN-UMPFE, Universitatea Tehnică 
Gheorghe Asachi din Iași, Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial a accesat în cadrul 
schemei de granturi Granturi Necompetitive (SGU-N) un grant în valoare de 700.511Lei pentru 
implementarea subproiectului Hai să devii inginer CMMI!  și intenționează să utilizeze o parte din fonduri 
pentru Activităţi de sprijin pentru tranziţia liceu-universitate şi pentru Activităţi de suport pentru 
promovarea examenelor. 
Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în “Termenii de referinţă” anexaţi. 
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi Facultatea de Construcții de Mașini și Management 
Industrial 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. 
Va fi selectat un Consultant în conformitate cu metoda Selecția Consultanților Individuali definită în Ghidul de 
implementare, parte a Manualului de granturi, publicat pentru Schema de granturi pentru Universități din 
cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE, pe site-ul www.proiecte.pmu.ro/ROSE/. 
 

Criterii de Calificare și Selecție 
Criterii de Calificare 

Competenţele minime solicitate din partea Consultantului sunt următoarele: 
• să fie student al Facultăţii de Construcții de Mașini și Management Industrial în anii de studiu II-IV; 

Criterii de Selecție 
• să aibă rezulte bune la învățătură demonstrate prin media ultimului an de studii încheiat; 
• calitatea de membru în diferite organisme de reprezentare a studenților la nivel de 
facultate/universitate sau în comisii ale studenților sau  în asociații studențești constituie un avantaj 
• să fi participat la activități extra curriculare (cercuri studențești, sesiuni științifice, workshop-uri, 
târguri pentru studenți sau altele asemenea) sau în proiecte educaționale  
• să demonstreze experienţă în activităţi de voluntariat (desfășurate în cadrul organizațiilor de tineret, 
asociații studențești sau altele asemenea) 
• să fi participat la activitățile din cadrul proiectului ROSE Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din 
Iași, Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial,  Hai să devii inginer CMMI!. 
 
Cerința ”să fie student al Construcții de Mașini și Management Industrial în anii de studiu II-IV” este o cerință 
minimă, eliminatorie. 
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Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt necesare documente justificative în dosarul de 
candidatură. 
 
Primii 6 candidați care obțin  punctajul cel mai bun în urma aplicării criteriilor de mai jos, va fi invitat pentru 
negocierea contractului. 
 

 
CRITERII 

PUNCTAJ MAXIM 

POSIBIL 

1. 
Rezultate la învățătură:Media absolvirii anului precedent de studii  

(> 9,00 = 35 puncte, 8,00 – 9,00 = 25 puncte, 7,50-8,00 – 15 puncte ) 35puncte 

2. 

Poziția de membru în diferite organisme de reprezentare a 

studenților la nivel de facultate/universitate sau în comisii ale 

studenților sau  în asociații studențești (1 poziţie = 5 puncte, 2 poziţii 

= 10 puncte) 

10 puncte 

3. 
Membru voluntar în organizaţii şi asociaţi istudenţeşti sau de tineret 

sau altele asemenea 15 puncte 
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Participare la activități extra curriculare (cercuri studențești, sesiuni 

științifice, workshop-uri, târguri pentru studenți sau altele asemenea) 

sau în alte proiecte educaționale (1 participare = 5 puncte, 2 

participări = 10 puncte,3 participări sau mai multe – 15 p) 

15puncte 
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Participare la activități din cadrul proiectului ROSE - Hai să devii 

inginer CMMI!.(1 participare = 10 puncte, 2 participări = 15 puncte,3 

participări sau mai multe – 25 p) 

25 puncte 

 Punctaj maxim  total 100 puncte 

 
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 Tehnică 
Gheorghe Asachi din Iași, Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industria 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 CV-ul în format Europass însoţit de documentele justificative 
(diplome, adeverințe, recomandări, contracte etc.) care să ateste modul de îndeplinire a Criteriilor de Calificare 
şi Selecţie. 
Poziția de membru în diferite organisme de reprezentare a studenților la nivel de facultate/universitate –
criteriu 2  se certifică prin adeverință semnată de un prodecan al  Facultății de Construcții de Mașini. 
Calitatea de membru voluntar în organizaţii şi asociaţii studenţeşti sau de tineret sau altele asemenea se 
certifică prin adeverință semnată de coordonatorul activității și se prezintă datele de contact ale acestuia. 
Participare la activități extra curriculare (cercuri studențești, sesiuni științifice, workshop-uri, târguri pentru 
studenți sau altele asemenea) sau în alte proiecte educaționale certifică prin adeverință/ diploma semnată de 
coordonatorul activității și se prezintă datele de contact ale acestuia. 

                                                           
1
Paragraful 1.9 din „Ghidul privind selecţiaşi 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”. 
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Participare la activități din cadrul proiectului ROSE - Hai să devii inginer CMMI!se certificată prin adeverință 
semnată de către directorul de grant Conf. Chitariu Dragoș-Florin, tel 0741.269.491, mail 
dragos.chitariu@tuiasi.ro. 
 
Toate documentele menționate 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 11.10.2022, ora 14. 
 
 
Toate documentele menţionate anterior se depun :  

- în plic sigilat la secretariatul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial până la 
data de 11.10.2022, ora14. cu precizarea "candidat pentru poziţia de consultant în cadrul proiectului: 
Hai să devii inginer CMMI! - Acord de grant nr. 215/SGU/NC/II. 
Sau  

- pe email, la adresa dragos.chitariu@tuiasi.ro, până la data de 11.10.2022, ora 14 cu precizarea 
"candidat pentru poziţia de consultant în cadrul proiectului Hai să devii inginer CMMI! - Acord de 
grant nr. 215/SGU/NC/II. 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa de mai jos, în timpul orelor de lucru 8:00– 16:00, Clădire MUS, 
Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, etaj 5 camera 5S5 sau la adresa de mail 
dragos.chitariu@tuiasi.ro sau telefonic 0741.269.491. 
 
Denumire achizitor: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, Facultatea de Construcții de Mașini și 
Management Industrial. 
 
În atenția: Chitariu Dragoș-Florin - Director de grant 
Adresă: Bulevardul Dimitrie Mangeron 65, Iași 700259, Clădire MUS , etaj 5 camera 5S5. 
Tel/Fax: 0741.269.491. 
E-mail: dragos.chitariu@tuiasi.ro 
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