
Anexa 5.2.2 - Invitația de participare (SCI) 

 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Schema de Granturi Competitive Sprijin pentru Studenți – SGCU-SS 

Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Titlul subproiectului: Alege să fii absolvent de Geografie și Geologie 

Acord de grant nr. 349/SGU/SS/III din 08.09.2020 

03.03.2023, Iași 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

Contractarea a 3 studenți mentori - consultanţi individuali, anul III proiect 

 

Denumirea Sarcinii: Contractarea a 3 studenți mentori - consultanţi individuali, anul III 

proiect, pentru desfășurarea activităților A.2.1., A.2.2., A.2.3.  

 

Referința: 2 din PA 

 

Introducere 

În baza Acordului de Grant nr. 349/SGU/SS/III din 08.09.2020, încheiat cu Ministerul 

Educației și Cercetării (MEC) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă 

(UMPFE), Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași a accesat în cadrul Schemei de 

Granturi SGCU-SS derulate în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE un 

grant în valoare de 709.775 Lei pentru implementarea subproiectului Alege să fii absolvent 

de Geografie și Geologie și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru 

următoarea activitate cu subactivitățile aferente: 

 

Activitatea A.2. din proiect: Derularea de activități de sprijin legate de disciplinele 

existente în planul de învățământ 

 A.2.1. Activități de îndrumare și sprijin (tutorat) pentru studenții identificați în 

risc de abandon.  

Modalitate de implementare:  

- Activități curente de îndrumare/ consiliere a studenților în intervalele stabilite de comun 

acord de către studenții/masteranzii/doctoranzii implicați în proiect și membrii grupului 

țintă; 

- Asistență tutorilor în organizarea workshop-urilor și a seminariilor pe diverse teme de 

interes; 

- Supravegherea şi îndrumarea studenților pe toată perioada de derulare a activităţii. 

 A.2.2. Activități remediale dedicate disciplinelor critice 

Modalitate de implementare: 

- Realizarea unor întâlniri de învățare continuă cu grupuri de studenți, întâlniri la care vor 

fi parcurse cursurile pe capitole, insistându-se pe aspectele mai dificile ale disciplinelor 

critice; 

- Supravegherea şi îndrumarea studenților pe toată perioada de derulare a activităţii. 

 A.2.3. Activități în vederea stimulării motivației de a continua studiile 

universitare 

Modalitate de implementare: 



- Organizarea unor întruniri/ seminarii pentru stimularea și întărirea motivației de a 

continua traseul universitar la Facultatea de Geografie și Geologie.  

- Asistență la cluburile de fotografie și de tehnologie a informației. 

 

În vederea îndeplinirii obiectivului serviciilor, Consultantul va realiza următoarele 
activităţi: 
- vor sprijini desfășurarea tuturor subactivităților A.2.1., A.2.2., A.2.3;  
- vor contribui la pregătirea subactivităților la solicitarea tutorilor-cadre didactice; 
- de a asigura supravegherea şi îndrumarea studenților pe toată perioada de derulare a 
activităţilor subproiectului : A.2.1., A.2.2., A.2.3.; 
- vor însoţi și prezenta studenților din grupul țintă sala special amenajată unde se vor 
derula activitățile remediale;  
- vor asigura mentenanța bunurilor existente în sala special amenajată și vor prezenta 
studenților funcționalitatea fiecărui element; 
- vor 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;  
- de a derula activităţi specifice cu studenții în vederea dezvoltării unor aptitudini 
referitoare la comunicare academică scrisă sau verbală, susţinerea de prezentări, lucru în 
echipă etc.; 
- vor sprijini echipa de proiect și experții în desfășurarea activității (pregătirea 
materialelor didactice, asigurarea suportului tehnic pe parcursul activității etc.); 
- vor organiza și desfășura activități de îndrumare/ consiliere a studenților (minimum 1 
sesiune de îndrumare/ consultant/ lună); 
- vor organiza întâlniri de învățare continuă cu grupuri de studenți, întâlniri la care vor fi 
parcurse cursurile pe capitole, insistându-se pe aspectele mai dificile ale disciplinelor 
critice (minimum 2 întâlniri de Învățare continuă / consultant / lună); 
- vor organiza întruniri/ seminarii pentru stimularea și întărirea motivației de a continua 

traseul universitar la Facultatea de Geografie și Geologie (minimum 2 seminarii/ 

consultant/ lună fiecare a câte 2 ore). 

 

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 demonstreze că 

dețin calificările solicitate și experiență relevantă pentru a presta serviciile. 

Vor fi selectați 3 Consultanți în conformitate cu metoda Selecția Consultanților 

Individuali definită în Ghidul de implementare, parte a Manualului de granturi, publicat 

pentru Schema de granturi SGCU-SS 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. Student înmatriculat la studii de licenţă/ master/ doctorat în cadrul Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Geografie și Geologie;  

2. Student integralist. 
 

http://www.proiecte.pmu.ro/ROSE/


Vor prezenta avantaj studenții care au experiență în proiecte similare, au 

participat la activități de voluntariat în domeniul educației sau sunt înscriși într-o 

ligă/asociație studenţească sau alt tip de asociație. 

 

Evaluarea candidaților va fi notată după cum urmează: 

 

CRITERII 
PUNCTAJ MAXIM 

POSIBIL 

Calificări generale minime 

1.  

 
Student înmatriculat la studii de licenţă/ master/doctorat 
în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 
Facultatea de Geografie și Geologie (10 p - calificativ FB, 
cerință nedovedită NS – 0 p);  
 
Student integralist cu o situaţie şcolară bună sau foarte 
bună (maximum 20 p - calificativ FB): 

FB – medie între 9,50 și 10,00 – 20 puncte 
B – medie între 9,00 și 9,49 – 18 puncte 
S – medie între 7,50 și 8,99 – 14 puncte 
NS – medie sub 7,49 – 0 puncte 
 

30 puncte 

Calificări și abilități specifice 

2.  

 
Experiență în proiecte similare (max 30 p - calificativ FB) 
 
FB – minim 3 proiecte similare dovedite cu documente – 30 
puncte 
B – 2 proiecte similare dovedite cu documente – 27 puncte 
S – 1 proiect similar dovedit cu documente – 21 puncte 
NS – nici o activitate dovedită în domeniile specificate – 0 
puncte 
 

30 puncte 

3.  

 
Activități de voluntariat în domeniul educației (max 20 p - 
calificativ FB) 
 
FB – minim trei activități dovedite cu documente – 20 puncte 
B – două activități dovedite cu documente – 18 puncte 
S – o activitate dovedită cu documente – 14 puncte 
NS – nici o activitate dovedită în domeniile specificate – 0 
puncte 
 

20 puncte 

4.  

Apartenența la o ligă/ asociație studenţească sau alt tip 
de asociație (max 15 p - calificativ FB) 
 
FB - pentru 3 și/sau mai multe ligi/asociații 
studențești/tineri – 15 puncte 
B - pentru 2 ligi și/sau asociații studentești sau tineri – 14 
puncte 
S - pentru 1 ligă și/sau asociație studențească sau tineri – 11 
puncte;  
NS - nu este înscris în ligă și/sau asociație studențească sau 

15 puncte 



tineri – 0 puncte. 
 

5.  

 
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 
(max 5 p - calificativ FB) 
FB – o recomandare - 5 puncte; 
NS - lipsă recomandare - 0 puncte. 
 

5 puncte 

Punctaj maxim total 100 puncte 
Notă: 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 3) vor fi invitați pentru negocierea contractului. În situație de baraj, 
departajarea se va face pe baza - mediei obținute la ultima sesiune (dovedită prin copie după 
situația școlară). 
 

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 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 și un curriculum 

vitae (CV) precum și documente justificative care validează informațiile prezentate în CV, 

precum: 

 Adeverință de student care să reiasă că este înmatriculat ca student în ciclul de licență/ 

masterat / doctorat la Facultatea de Geografie și Geologie a Universităţii „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iaşi; 

 Documente care prezintă situația școlară: captură după situația școlară din eSIMS care 

să cuprindă cel puțin datele de identificare ale studentului și situația școlară de la 

ultima sesiune (februarie 2023);  

 Documente justificative (adeverințe, contracte, etc.) care atestă îndeplinirea criteriilor 

ce vizează experiența în proiecte similare, activități de voluntariat în domeniul 

educației și apartenența la o ligă/ asociație studenţească sau alt tip de asociație; 

                                                           
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”. 



 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. 

 

Toate documentele sus-menționate se transmit până la data de 12.03.2023, ora 
23:59, prin e-mail, la adresele de e-mail: ionutminea1979@yahoo.com; 
ionut.minea@uaic.ro;  

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresele de email de mai jos, în timpul 
orelor de lucru 8:00 – 16:00. 

 

Denumire achizitor: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

Persoane de contact: 

Conf.univ.dr. Ionuț Minea 

Lect. univ. dr. Raluca-Ioana Horea-Serban 

 

Adresă: Facultatea de Geografie și Geologie Iași, Blvd. Carol I, nr. 11, 700505, etaj 3, birou 

634, Iași 

Tel.: 0741.331.556 

E-mail: ionutminea1979@yahoo.com; ionut.minea@uaic.ro; raluca.serban@uaic.ro  
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