Anexa 5.2.2 Invitatia de participare (SCI)
-

Proiectul privind invatamantul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Universitati
Beneficiar: Academia de Studii Economice, Facultatea de Business si Turism
Titlul subproiectului: „De Ia abandonul universitar Ia performant5 in Business si Turism (Perform-BT)"
Acord de grant nr. 174/SGU/NC/II din 10.09.2019

ii6 , 4i. Do.a,ta calitatea
° , Bucuresti,

INVITATIE DE PARTICIPARE
(SERVICII DE CONSULTANTA SELECTIA CONSULTANTILOR INDIVIDUAL!)
-

Denumirea Sarcinii: Servicii de consultants.
Referinta: Pozitia nr. 2 (2.1) din Planul de achizitii al proiectului - Achizitie servicii de consultant5
studenti si doctoranzi

-

Introducere
In baza Acordului de Grant nr. 174/SGU/NC/II din 10.09.2019, incheiat cu Ministerul Educatiei Nationale
(MEN) - Unitatea de Management at Proiectelor cu Finantare Externs (UMPFE), Academia de Studii
Economice din Bucuresti a accesat in cadrul Schemei de Granturi pentru universitati derulate in cadrul
Proiectul privind invatamantul Secundar - ROSE un grant in valoare de 700.463,10 lei pentru
implementarea subproiectului „De Ia abandonul universitar Ia performanta in Business si Turism
(Perform-BT)" si intentioneaza sa utilizeze o parte din fonduri pentru urmatoarele activitati:
•

ACTIVITATEA I: Organizarea unor campanii de constientizare privind importanta studiilor
5i selectia grupului tints at proiectului

•

ACTIVITATEA II: Implementarea unor programe remediale pentru student'

•

ACTIVITATEA III: Dezvoltarea si implementarea unui program de indrumare si sprijin
(tutorat)

Informatii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt mentionate in "Termenii de referinta"
anexati
Academia de Studii Economice din Bucuresti invita consultanti eligibili ("Consultanti") - sa-si exprime
interesul de a participa la competitie in vederea prestarii Serviciilor. Consultantii interesati vor transmite
informatii prin care sá demonstreze ca detin calificarile solicitate si experienta relevanta pentru a presta
serviciile.
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Vor fi selectati un numar de 2 (doi) consultanti, in conformitate cu metoda Selectia Consultantilor
Individuali definite' in Ghidul de implementare, parte a Manualului de granturi, publicat pentru Schema
de granturi pentru universit5ti din cadrul Proiectului privind Invatarnantul Secundar — ROSE, pe site-ul
www.proiecte.pmu.ro/ROSE/.
Criterii de Calificare si Selectie

Competentele minime solicitate din partea Consultantului sunt urm5toarele:
1. studenti/doctoranzi

- un student in anul II sau Ill in cadrul Facultatii de Business si Turism, ASE Bucuresti cu media ultimului
an de studii minim 8.50;
- un doctorand in programul de cercetare doctorala Administrarea Afacerilor sau Marketing, in cadrul
ASE din Bucuresti, in anul I sau in anul II de studii doctorate;
- o bun5 cunoastere a programului de studii universitare furnizat de Facultatea de Business si Turism din
ASE Bucuresti, a planurilor de invatamant si modului de organizare a programului de studii;
- o buns cunoastere a structurii departamentelor administrative ale ASE din Bucuresti (secretariat,
social, economic, juridic) precum si a relatiilor acestora cu studentii de la Facultatea de Business si
Turism din ASE Bucuresti;
- experienta in elaborarea de materiale promotionale, materiale de constientizare, materiale de lucru;
- experient5 in lucrul cu PC — Sistemul de operare Windows, aplicatii Office.
Candidatul care obtine punctajul cel mai bun in urma aplicarii criteriilor de mai jos, va fi invitat pentru
negocierea contractului.
PUNCTAJ
POSIBIL

CRITERII

1.

2.

Calificari Generale (studii universitare sau programe de
cercetare doctorala in domeniul Administrarea Afacerilor sau
Marketing)
Calificari si abilitati specifice (instruiri si experienta in domenii
relevante pentru sarcinile alocate)
Punctaj maxim total

MAXIM

50 puncte

50puncte
100 puncte

Conflict de interese

In conformitate cu prevederile Ghidului Consultantului al Bancii Mondiale l, consultantii au obligatia s5
ofere consiliere profesionala, obiectiv5 si impartiara si in orice moment s5 asigure clientul Academia de
Studii Economice din Bucuresti Impotriva oricarui risc ce-i poate afecta interesele, fare' s5 aiba in vedere
lucr5ri viitoare, iar in prestarea serviciilor de consultants trebuie se' evite orice conflict cu alte sarcini sau
cu propriile interese. Consultantii nu vor fi angajati pentru sarcini care ar fi in conflict cu obligatii

1 Paragraful 1.9 din „Ghidul privind selectia 51 angajarea consultantilor in cadrul Imprumuturilor acordate de cOtre
Banco Internationale' pentru Reconstructie 51 Dezvoltare 51 Creditelor 1BRD 51 Granturilor acordate de Asociatia de
Dezvoltare Internationale' IDA" publicat de catre Band in ianuarie 2011 (revizuit in lulie 2014) , numit „Ghidul

Consultantului".
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anterioare sau curente fat5 de alti clienti, sau care i-ar pune in pozitia s5 nu-si poata exercita sarcinile in
cel mai bun interes al Beneficiarului de grant.

Prezentarea Scrisorilor de interes
Consultantii interesati sunt invitati sá depuna o Scrisoare de Interes, insotit5 de CV, in format EUROPASS.
Pentru a valida informatiile prezentate in CV, se vor atasa documente justificative: copie CI/BI candidat
semnat5, documente doveditoare ale experientei/expertizei declarate in CV, copii ale diplomelor de studii,
adeverinte, recomand5ri, alte documente echivalente, certificate conform cu originalul care s5 ateste
modul de indeplinire a Criteriilor de Calificare si Selectie.
Toate documentele mentionate anterior se transmit in form5 scris5 la adresa de mai jos (in original sau
prin e-mail: state.olimpia@com.ase.ro) !Ana la data

deal.4:.,P:An, ora 16.00.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la adresa de mai jos, in timpul orelor de lucru 8:00 — 16:00.
Termenul pentru solicitarea clarificarilor este de o zi lucratoare, anterior datei termenului final de
depunere.
Termenul de contestatie este de 2 zile lucratoare de la data comunicarii rezultatelor.
Consultantii ale cAror oferte sunt conforme vor fi invitati la negociere.
Denumire achizitor: Academia de Studii Economice din Bucuresti
In atentia: Prof. univ. dr. Olimpia State
Adresa: Bd. Dacia nr. 41, sector 1, Bucuresti, cod postal 010404, sala 1216
Telefon: +4 021 319 19 00/01 int. 414
E-mail: state.olimpia@com.ase.ro
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