
Anexa 5.1 - Termeni de referință 

 
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi pentru Universități, Programul de vară tip punte (SGCU-PV) 
Beneficiar: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași/ Facultatea de Știința și Ingineria 
Materialelor 
Titlul subproiectului: Creativitate și Educație la Știința și Ingineria Materialelor (CESIM) 
Acord de grant nr. 341/SGU/PV/III din 27.07.2020 
 

Termeni de referință pentru  
achiziţia de Servicii de consultanță – 

Selecție consultanți individuali (studenți tutori) 
(Poziția 12 din PA) 

 
1. Context 
Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE), în valoare 
totală de 200 de milioane de euro, este finanțat integral de BIRD, în baza Legii nr. 234/2015 pentru 
ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între România și Banca 
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015 
(Monitorul Oficial, Partea I, nr. 757/12.10.2015), și se va derula pe o perioadă de 7 ani, în intervalul 
2015 – 2022. Proiectul este implementat de către Ministerul Educației, prin Unitatea de 
Management al Proiectelor cu Finanțare Externă. 

Obiectivele de Dezvoltare ale proiectului ROSE sunt îmbunătățirea tranziției de la liceu la 
învățământul terțiar și creșterea gradului de retenție în primul an de învățământ universitar în 
instituțiile finanțate în cadrul proiectului. 

În baza Acordului de Grant nr. 341/SGU/PV/III din 27.07.2020, respectiv a Actului Adițional 
nr.2/16.06.2022 semnat cu ME-UMPFE, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași (UTI), 
Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor (SIM) a accesat în cadrul Schemei de Granturi SCGU-PV 
derulate în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 308539,5 Lei 
pentru implementarea subproiectului Creativitate și Educație la Știința și Ingineria Materialelor 
(CESIM) și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru „Servicii de consultanță - consultanți 
individuali (2 studenți tutori)”. 
 
2. Obiectiv 
Obiectivul acestor servicii de consultanță este asigurarea participării în condițiile unui climat de 
cooperare și siguranță a elevilor din grupul țintă la activitățile prevăzute în  Programul de vară ale 
proiectului CESIM 2022, cu respectarea codului de conduită în raport cu elevii participanți și 
profesorii lor însoțitori. 
 
3. Scopul serviciilor 
În vederea îndeplinirii obiectivului serviciilor, Consultantul va realiza, în format on-line, următoarele 
activităţi: 
- participă la derularea activităților recreative/evenimente culturale; 
- prezintă aspecte specifice vieții studențești; 
- ține legătura cu elevii participanți în proiect. 
 
4. Livrabile 
Ca rezultat al serviciilor descrise mai sus, Consultantul va trebui să transmită următoarele livrabile:  
- Raport preliminar (emis anterior datei de începere a proiectului, ce va conține date de identificare 
ale participanților și elemente specifice nevoilor grupului țintă);  



- Raport final (emis în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data finalizării proiectului, ce va 
conține observații suplimentare referitoare la desfășurarea activităților și propuneri de 
îmbunătățire). 
 
5. Cerințe privind calificarea Consultanților 
În baza experienței în domeniu, Consultantului i se solicită să presteze serviciile luând în considerare 
principiul economiei și eficienței şi să ofere nivelul etic şi profesional cel mai ridicat, astfel încât 
Beneficiarul să fie capabil să finalizeze sub-proiectul finanțat în cadrul Schemei de Granturi SCGU-PV 
derulate în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE, conform procedurilor descrise în 
Manualul de Granturi şi termenelor din Acordul de Grant semnat cu ME-UMPFE. 
 
Competențele minime cerute pe care trebuie să le dovedească Consultanții sunt următoarele: 
• student al Facultății de Știința și Ingineria Materialelor la ciclul de licență, la master sau 
doctorand; 
• disponibilitate pentru activități extracurriculare dovedită anterior prin participări la activități 
specifice ale Facultății de Știința și Ingineria Materialelor; 
• frecvență bună la activitățile didactice și educative ale facultății. 
 
Neîndeplinirea oricăreia din cerințele minime obligatorii va duce la declararea candidaturii ca fiind 
neconformă și respingerea candidatului. 
 
6. Alți termeni relevanți 
Perioadă de implementare/ Durata serviciilor. 
Perioada de implementare a serviciilor este 17 – 30.07.2022.  
Locație. 
Activitatea se va desfășura în format fizic, pe platforma Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din 
Iași și în orașul Iași, conform calendarului stabilit în Programul de activități CESIM 2022.    
Raportare. 
Consultantul va elabora un Raport preliminar și un Raport final. Rapoartele vor cuprinde elementele 
specifice precizate la Pct.4, vor fi depuse la Asistentul de proiect în termenul prevăzut și vor fi 
aprobate de Directorul de grant.   
Facilități oferite de Beneficiar. 
- acces împreună cu elevii la cursurile și workshop-urile specifice domeniului din cadrul proiectului; 
- acces la activităţile culturale, sociale și recreative stabilite conform calendarului proiectului; 
- acces la toate activităţile desfăşurate în cadrul proiectului. 
Confidențialitate. Consultantul nu trebuie sa comunice niciunei persoane sau entități vreo informație 
confidențială obținută pe parcursul realizării serviciilor propuse. 
Drepturi de proprietate intelectuală. Toate documentele elaborate sau pregătite de către Consultant 
pentru Beneficiar în cursul îndeplinirii serviciilor vor avea caracter confidențial și vor deveni și 
rămâne proprietatea absolută a Beneficiarului. Consultantul va transmite toată această 
documentație către Beneficiar până la termenul final stabilit prin Contract sau până la expirarea 
acestuia. 
 
Iași, 01 iulie 2022  
 
Director de grant, 
Ș.l.dr.ing. CHICET Daniela                                                 
    
Semnătură 
 
Data: .................................. 

Asistent proiect,  
Asist.univ.dr.ing. CHERECHEȘ Ionela   
 
Semnătură 
 
Data: .................................. 

 


