Schema de Granturi pentru Universități
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA din București - Facultatea de Energetică
Titlul subproiectului: Asigurarea acCEsului la învățământ de calitate în domeniul ingineriei ENERGetice
Acord de grant nr. 366/SGU/SS/III / 10.09.2020
nr. 248/28.10.2021, Bucureşti
INVITAȚIE DE PARTICIPARE
(SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI)
Denumirea Sarcinii: servicii de consultanță - consiliere-tutorat studenți
Referinta: poziția nr 19 din planul de achizitii
Introducere
În baza Acordului de Grant nr. 366/SGU/SS/III / 10.09.2020, încheiat cu Ministerul Educației Naționale
(MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), Facultatea de Energetică
– Universitatea POLITEHNICA din BUCUREŞTI a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități
derulate în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 697.934,00 Lei
pentru implementarea subproiectului -Asigurarea acCEsului la învățământ de calitate în domeniul
ingineriei ENERGetice-ACE-ENERGY și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru desfăşurarea
activităților A.III- Activități de îndrumare și sprijin – tutorat şi A.VII.2-Vizite de studiu.
Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în “Termenii de referinţă”
anexaţi.
Facultatea de Energetică – Universitatea POLITEHNICA din BUCUREŞTI 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 selectatați 8 Consultanți (tutori studenți) 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
Competenţele minime solicitate din partea Consultantului sunt următoarele:
• Studenți ai Facultății de Energetică în cadrul ciclului de studii universitare de licență (an 2, 3 sau 4);
• Implicarea în activități extraşcolare sau în activități de voluntariat în folosul studenților din cadrul
facultății sau universității;
• Rezultate şcolare bune-promovabilitate buna/integralist dupa primul an de studiu este un avantaj
• Implicarea anterioară în activitățile altor proiecte finanțate în cadrul ROSE SGU, la nivelul facultății
sau universității, in calitate de participant la grupul tinta sau tutore student, constituie un avantaj
• Calitatea de membru al Asociației Studenților din Facultatea de Energetică (ASFE) constituie un
avantaj.
Primii 8 candidați care obţin punctajul cel mai bun în urma aplicării criteriilor de mai jos, vor fi invitați
pentru negocierea contractului.
PUNCTAJ
MAXIM
CRITERII
POSIBIL (exemplu)
1.
Calificări generale: educaţie şi rezultate şcolare
30 puncte

2.
3.
4

Abilități de comunicare și relaționare umană prin implicarea în
cadrul diverselor acțiuni și proiecte anterioare și în cadrul
Asociației Studenților din Facultatea de Energetică (ASFE)
Participarea la activitati extrascolare sau la acţiuni de
voluntariat,
Implicarea anterioară în activitățile altor proiecte finanțate în
cadrul ROSE SGU, la nivelul facultății sau universității, in
calitate de participant la grupul tinta sau tutore student
Punctaj maxim total

30 puncte
30 puncte
10 puncte
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 Facultatea de
Energetică – Universitatea POLITEHNICA din BUCUREŞTI 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 (diplome, certificate, adeverințe,
contracte similare etc.) care să ateste modul de îndeplinire a Criteriilor de Calificare și Selecție.
Toate documentele menționate anterior se transmit în formă scrisă până la data de 04.11.2021, ora 12:00:
- în original la adresa:
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de Energetică
Splaiul Independenţei nr. 313, corp EH, Etaj 1, cam.
sector 6, Bucureşti, Cod Poştal: RO-060042
prin e-mail: secretariat.energetica@upb.ro sau gabriela.dumitran@upb.ro
fax: +4021 318 1015
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa de mai jos, în timpul orelor de lucru 8:00 – 16:00:
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de Energetică
Splaiul Independenţei nr. 313, corp EH, Etaj. 1
sector 6, Bucureşti, Cod Poştal: RO-060042.
Telefon: +4021 402 9322
E-mail: secretariat.energetica@upb.ro
Persoană de contact: Anca Popa

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”.
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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 Naționale, 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. 366/SGU/SS/III/10.09.2020, semnat cu MEN-UMPFE, Facultatea de
Energetică – Universitatea POLITEHNICA din BUCUREŞTI a accesat în cadrul schemei de granturi pentru
Universități un grant în valoare de 697.934,00 Lei pentru implementarea subproiectului -Asigurarea
acCEsului la învățământ de calitate în domeniul ingineriei ENERGetice-ACE-ENERGY și intenționează să
utilizeze o parte din fonduri pentru desfăşurarea activităților A.III- Activități de îndrumare și sprijin –
tutorat şi A.VII.2-Vizite de studiu.
2. Obiectiv
Obiectivul acestor servicii de consultanță este facilitarea integrarii în mediul universitar prin furnizarea de
servicii de coaching, de dezvoltare personală şi de dezvoltare a competențelor socio-emoționale, precum
şi activități de îndrumare şi sprijin – tutorat alături de tutorii cadre didactice.
3. Scopul serviciilor
În vederea îndeplinirii obiectivului serviciilor, Consultantul (tutore student) va realiza următoarele
activităţi:
- Activități de îndrumare şi sprijin cu studenții din GT al sub-proiectului ACE-ENERGY alături de tutorii
cadre didactice (aceste activități se vor desfăşura în cadrul activităților A.III- Activități de îndrumare și
sprijin – tutorat şi A.VII.2-Vizite de studiu )
4. Livrabile
Ca rezultat al serviciilor descrise mai sus, Consultantul va trebui să transmită următoarele livrabile:
Rapoarte lunare de activitate, Anexe la raportul lunar de activitate, fotografii/printscreen de la întâlniri.
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 pentru

Universități, conform procedurilor descrise în Manualul de Granturi şi termenelor din Acordul de Grant
semnat cu MEN-UMPFE.
Competențele minime cerute pe care trebuie să le dovedească Consultanții sunt următoarele:
• Studenți ai Facultății de Energetică în cadrul ciclului de studii universitare de licență (an 2, 3 sau 4);
• Implicarea în activități extraşcolare sau în activități de voluntariat în folosul studenților din cadrul
facultății sau universității;
• Rezultate şcolare bune-promovabilitate buna/integralist dupa primul an de studiu este un avantaj
• Implicarea anterioară în activitățile altor proiecte finanțate în cadrul ROSE SGU, la nivelul facultății
sau universității, in calitate de participant la grupul tinta sau tutore student, constituie un avantaj
• Calitatea de membru al Asociației Studenților din Facultatea de Energetică (ASFE) constituie un
avantaj
6. Alți termeni relevanți
Perioadă de implementare/ Durata serviciilor.
Perioada de implementare a activităților: 6 luni, în perioada noiembrie 2021-septembrie 2022 (estimat)
Durata contractului este de: 36 ore/an (estimat)
Număr estimat de ore de lucru pe zi (nr. Maxim de ore) : 4 ore
Locație.
Tutorii studenți îşi vor desfăşura activitatea la sediul Beneficiarului, Facultatea de Energetică –
Universitatea POLITEHNICA din BUCUREŞTI, sau on-line în cadrul platformelor puse la dispoziție de
facultate (Moodle, MS Teams) sau pe pagina Facebook a proiectului.
Raportare.
Tutorii studenți vor întocmi rapoarte de activitate lunare, de progres şi de final.
Termenul estimat pentru efectuarea raportării este de 30 a fiecarei luni de activitate a acestora.
Persoana care primeşte şi verifică rapoartele de activitate este asistentul de proiect Gabriela Elena
DUMITRAN.
Aprobarea acestor documente se va realiza de către dna Director de grant: Lăcrămioara Diana ROBESCU
Facilități oferite de Beneficiar.
Beneficiarul grantului, reprezentat de Facultatea de Energetică – Universitatea POLITEHNICA din
BUCUREŞTI, pune la dispoziție tutorilor studenți pentru realizarea sarcinilor acestora spațiul şi suportul
didactic necesar desfășurării activităților asumate cu studenții din GT, alături de tutorii cadre didactice.
Confidențialitate. Consultantul (tutore student) 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
(tutore student) pentru Beneficiar în cursul îndeplinirii serviciilor vor avea caracter confidențial și vor
deveni și rămâne proprietatea absolută a Beneficiarului. Consultantul (tutore student) va transmite
toată această documentație către Beneficiar până la termenul final stabilit prin Contract sau până la
expirarea acestuia.Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

