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INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

Denumirea Sarcinii: Servicii de consultanță 2021‐2022 ‐ Studenți consultanți tutori – 10 persoane 
Referința: poziția 3 din Planul de achiziții aprobat  
 
Introducere 

În  baza Acordului  de Grant  nr.  185/SGU/NC/II,  semnat  cu MEN‐UMPFE, Universitatea  Tehnică Gheorghe 
Asachi  din  Iași  ‐  Facultatea  de  Inginerie  electrică,  energetică  şi  informatică  aplicată  a  accesat  în  cadrul 
schemei de granturi Pentru Universități – Granturi Necompetitive (SGU‐N) un grant în valoare de 699.789 Lei 
pentru  implementarea  subproiectului Creşterea gradului de  retenție  în primul an de  studii universitare  în 
inginerie  electrică  şi  energetică  prin  reducerea  abandonului  şicreştereapromovabilității  ‐  ProElectro  și 
intenționează  să utilizeze o parte din  fonduri pentru activități de  sprijin pentru depăşirea dificultăților de 
adaptare în comunitatea academică și pentru activități de creştere a performanței academice. 
Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menționate în “Termenii de referință” anexați. 
 
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din  Iași, Facultatea de  Inginerie electrică, energetică şi  informatică 
aplicată  invită  consultanți  eligibili  (”Studenți  consultanți  tutori”)  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  10  (zece  )Studenți  consultanți  tutori  în  conformitate  cu  metoda  Selecția  Consultanților 
Individuali definită  în Ghidul de  implementare, parte a Manualului de granturi, publicat pentru Schema de 
granturi  pentru  universități  –  granturi  necompetitive  (SGU‐N)  din  cadrul  Proiectului  privind  Învățământul 
Secundar – ROSE, pe site‐ul www.proiecte.pmu.ro/ROSE/. 
 
Criterii de Calificare și Selecție 

Competențele minime solicitate din partea Consultantului sunt următoarele: 
‐ Să fie  student  al Facultății de Inginerie electrică, energetică şi informatică aplicată, înmatriculat în   

ciclul de studii universitare de licență (în anul 2 sau în ani mai mari) sau de masterat;  
‐ Să  aibă  media de absolvire a anului universitar precedent minim 7,00 

Neîndeplinirea oricăreia dintre aceste cerinte va conduce la respingerea candidaturii ca neconformă. 
 
Constitui un  avantaj: 
 

‐ Rezultatele  bune  obținute  la  disciplinele  specifice  anului  1  (Analiză   matematică;  Algebră  liniară, 
geometrie  analitică  şi  diferențială;  Fizică;  Programarea  calculatoarelor  şi  limbaje  de  programare; 
Ecuații diferențiale şi calcul operațional; Fizică ‐ elemente de mecanică newtoniană); 

‐ Implicarea anterioară în cadrul proiectului ROSE, cunoasterea profilului grupului țintă, a obiectivelor 
programului ROSE și a obiectivelor sub‐proiectului ProElectric; 

‐ Implicarea în activități desfășurate de organizațiile studențești.  
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