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Anexa 2 – Referatul de necesitate 
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi pentru Universități 
Beneficiar: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași / Facultatea de Construcții și Instalații 
Titlul subproiectului: Construim Împreună Viitori Ingineri Constructori (C.I.V.I.C.) 
Acord de grant nr. 65/SGU/NC/I 

APROB. 

RECTOR, 

Prof. dr. ing. Dan Cașcaval 

 

Referat de necesitate nr. 2 din data 12.02.2018 

privind achiziţia de servicii de consultanță pentru activități de susținere workshop-uri în domeniul 

ingineriei civile 

 

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. 65/SGU/NC/I, semnat cu MEN-UMPFE, Universitatea Tehnică "Gheorghe 
Asachi" din Iași / Facultatea de Construcții și Instalații a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru 
Universități un grant în valoare de 681.720 Lei pentru implementarea subproiectului Construim Împreună 
Viitori Ingineri Constructori (C.I.V.I.C.) și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziționarea 
serviciilor de tutoriat pentru studenți. 

Pentru desfășurarea activității II.5 a proiectului C.I.V.I.C., este necesară recrutarea a doi consultanți care să 
orgnizeze și să susțină workshop-ul ”Competențe antreprenoriale în construcții”, respectiv “Construcțiile 

verzi”. 

Valoarea estimată a serviciilor de consultanță, conform planului de achiziții aprobat (poziția 9 din P.A)  este de 
4.760 lei. 

 
Conform planului de achiziții aprobat, metoda de achiziție aplicată este Selecția Consultanților Individuali 
(SCI). 

În urma analizei de piață a fost identificată următoarea listă a furnizorilor, care dispun de personal cu 
calificarea și capacitatea de a presta serviciile de consultanță vizate. 

 

Nr. 

crt. 

Numele furnizorilor Contact 

1 Facultatea de Arhitectură G.M. Cantacuzino din Iași www.arhitectura.tuiasi.ro 

2 Facultatea de Textile, Pielărie și Management Industrial www.tpmi.tuiasi.ro 

Nr. 

crt. 
Denumirea serviciilor 

Durata de lucru 

(ore/ luni de 

lucru) 

Rata pe oră/ lună 

Valoare 

totală, lei 

fără TVA 

1. Servicii de consultanță – Workshop 
”Competențe antreprenoriale în 

construcții” 

28 ore/lună x 1 
lună 

85 lei/oră, 2.380lei/lună 2.380 lei 

2. Servicii de consultanță – Workshop 
“Construcțiile verzi” 

28 ore/lună x 1 
lună 

85 lei/oră, 2.380lei/lună 2.380 lei 
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3 Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor www.feaa.uaic.ro 

 
Ca urmare a celor de mai sus, s-a întocmit prezentul referat de necesitate, în scopul inițierii procedurii de  
achiziție  în cadrul grantului. 
 
Director de grant, 
Georgeta Băetu 
 


