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Anexa 5.2.2 - Invitația de participare (SCI) 

 
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi Pentru Univesritati 
Beneficiar: Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca 
Titlul subproiectului: VIITORUL PLANETEI PAMANT2-VIPP2 
Acord de grant nr. 310/SGU/PV/III 

 
 

Data,07.06.2022  
Cluj-Napoca, UBB str. I.C. Bratianu nr. 14 

 

 
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE DIN DATA DE 07.06.2022 
(SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI) 

 
 
Denumirea Sarcinii: Servicii de supraveghere a elevilor (4 profesori preuniversitari + 4 studenti) 
Referinta: poziția nr. 4 din planul de achiziții 
 

a) Introducere 
În baza Acordului de Grant nr. 310/SGU/PV/III, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) - 

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), Universitatatea Babeş Bolyai 

a accesat în cadrul Schemei de Granturi Pentru Universitaţi derulate în cadrul Proiectul privind 

Învățământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 653.314,98 lei pentru implementarea 

subproiectului VIITORUL PLANETEI PAMANT2-VIPP2 și intenționează să utilizeze o parte din fonduri 

pentru servicii de supraveghere a grupelor de elevi participanţi la şcoala de vară de tip punte. Elevii 

vor participa la activitaţi de cursuri si ateliere de lucru, consiliere, ȋndrumare şi recreative. Sunt 

organizati ȋn două grupe (Grupa 1 – limba romana şi Grupa 2 Limba maghiara) şi vor fi supravegheaţi 

pe perioada şcolii de vară de cadre didactice din ȋnvatamantul preuniversitari și studenți. 

Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în “Termenii de referinţă” 
anexaţi. 
 
Universitatea Babeş-Bolyai invită consultanți eligibili (”Consultanți”) să-și exprime interesul de a 
participa la competiție în vederea prestării Serviciilor. Consultanții interesați vor transmite informații 
incluse in CV prin care să demonstreze că dețin calificările solicitate și experiență relevantă pentru a 
presta serviciile. 
 
Vor fi selectati 8 Consultanti  din care 4 vor fi profesori din învăţămȃntul preuniversitar şi 4 studenti 
inscrisi la licență la Facultatea de Biologie și Geologie, în conformitate cu metoda Selecția 
Consultanților Individuali definită în Ghidul de implementare, parte a Manualului de granturi, publicat 
pentru Schema de Granturi penrtu Univesritaţi din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – 
ROSE, pe site-ul www.proiecte.pmu.ro/ROSE/. 
 

b) Criterii de Calificare și Selecție 
Competenţele minime solicitate din partea Consultantului sunt următoarele: 
 

1) Pentru profesorii din invaţămȃntul preuniversitar după cum urmează: 



2 of 5 

 
- 2 profesori pentru Grupa 1 – Limba Romȃnă şi 2 profesori pentru Grupa 2 – Limba Maghiara 

- studii superioare demonstrate prin diplomă de licență 
- minim 3 ani de experienţă profesională în invatamantul preuniversitar 
- grad didactic- definitivat în învățământul preuniversitar 
- experiență minimă în organizarea și derularea activităților de tip școală de vară/ 

tabără pentru elevi  
 

Candidatul care obţine punctajul cel mai bun în urma aplicării criteriilor de mai jos, va fi invitat pentru 
negocierea contractului. 
 

 
CRITERII 

PUNCTAJ MAXIM 
POSIBIL  

1. 

a. Candidatul este absolvent al facultății de Biologie și Geologie, 
din cadrul UBB – 20 puncte 
b. Candidatul nu este absolvent al Facultății de Biologie și 
Geologie, din cadrul UBB- 10 puncte 

20 puncte 

2. 

a. Candidatul are vechime în învățământul preuniversitar de:   
vechime de 3- 5 ani – 5 puncte 
vechime de 6-10 ani – 15 puncte 
Vechime mai mare de 11 ani -20 puncte 
 
b.  Candidatul a obținut gradul didactic:  

Definitivat -10 puncte 
Gradul didactic  II-15puncte 
Gradul didactic I -20 puncte 

40 puncte 

3. 

  Candidatul are experiență în organizarea și derularea 
activităților de tip scoală de vară ROSE/ tabere pentru elevi: 
      Experientă de 1 școală de vară /1 tabără pentru elevi-10 
puncte 
      Experientă de 2 școli de vară/2 tabere pentru elevi - 20 
puncte 
      Experientă de 3 sau mai multe școli de vară/tabere pentru 
elevi -40 puncte 
 
 

40 puncte 

 Punctaj maxim  total 100 puncte 

 
 

2) Pentru studenti după cum urmează: 
 
-2 studenti nivel licenta pentru Grupa 1 Limba Romana şi 2 studenti nivel licenta pentru Grupa 
2 Limba Maghiară 
 

- Sa fie ȋnregistart la studii de nivel  licență anul II 
- Participarea in elaborarea de publicatii științifice și/sau membru în organizații 

studențești din domeniul biologii 
-  Activitati de voluntariat    
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Candidatul care obţine punctajul cel mai bun în urma aplicării criteriilor de mai jos, va fi invitat pentru 
negocierea contractului. 
 

 
CRITERII 

PUNCTAJ MAXIM 
POSIBIL  

1. 

a. Candidatul este inregistrat la studii de nivel licentă la 
Facultatea de  Biologie și Geologie UBB 20 puncte 
b. Candidatul este inregistrat la studii de nivel licență la alte 
specializări din cadrul UBB 10 puncte 
 

20 puncte 

2. 

a. Participarea in elaborarea de publicatii științifice din 
domeniul biologiei: 
    1 publicatie -10 puncte 
    2 sau mai multe  publicatii -20 puncte 
b.  Membru in organizații studențesti din domeniul biologiei 
 membru intr-o organizație - 10 puncte 
 membru in 2 sau mai multe organizații- 20 puncte 

40 puncte 

3. 

Candidatul a participat la activitati de voluntariat: 
    o activitate de voluntariat -20 puncte 
    2 sau mai multe activitati de voluntariat – 40 puncte 
 

40 puncte 

 Punctaj maxim  total 100 puncte 

 
 

c) 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 Babeş-Bolyai Cluj Napoca  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.  

 
 
 

d) Prezentarea Scrisorilor de interes 
Consultanții interesați sunt invitați să depună o Scrisoare de Interes (conform anexei atasate), însoțită 
de CV in care sa fie mentionate explicit competentele solicitate la pct 1 (pentru profesori) si respectiv 2 
(pentru studenti) de la pct.  b) Criterii de Calificare și Selecție din prezentul document, precum și 
documente justificative care să ateste modul de îndeplinire a Criteriilor de Calificare și Selecție.  
Toate documentele menționate anterior se transmit în formă scrisă (în original prin poştă, prin fax sau 
prin e-mail) la adresa mai jos menționată până la data de 20.06.2022  ora 14. 
 
 
 
 
 

 
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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Denumire achizitor: Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca 
 
 
În atenția asistentului director: Francesca Sabău 
Adresă: str. Clinicilor nr. 5/7 
Tel mobil 0746344690 
E-mail: francesca.sabau@ubbcluj.ro 

 
 

Data:07.06.2022 
 
Director proiect: 
Lect. dr. Kis Erika 
 
Semnătura: 
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Anexa la Invitatia de participare 
 

Scrisoare de interes 

 

Subsemnatul/Subsemnata .............................................................................., având 

funcția de.........................................................., în cadrul instituției de învățământ 

............................................................................, din localitatea........................................, 

legitimat prin CI, seria.......... nr........................ vă rog să primiți  atașat documentele solicitate 

pentru validarea participării mele  la selecția consultanților externi cu funcția de 

supraveghetor, în cadrul sub-proiectului cu titlul: VIITORUL PLANETEI PAMANT-VIPP2, 

finanțat prin proiectul ROSE, Schema de Granturi pentru Universități. 

De asemenea, cunoscând faptul că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, 

conform prevederilor Articolului 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că datele  

din cadrul CV-ului depus împreună cu documentele solicitate sunt corecte și complete. 

 

Cu stimă, 

Nume Prenume 

Data 

Semnătură  

 
 


