Anexa 2 – Referatul de necesitate
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru universități – SGCU-SS
Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Titlul subproiectului: O șansă pentru mine, o șansă pentru justiție!(PerformJust)
Acord de grant nr. 345/SGU/SS/III
APROB,
Reprezentant legal

Referat de necesitate nr. 7 din data 06.11.2020
privind achiziţia de consultanți individuali
Introducere:
Subproiectul O șansă pentru mine, o șansă pentru justiție!(PerformJust) este promovat de Facultatea de
Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. El a fost elaborat luând în considerare nevoia de
îmbunătăţire a procesului de tranziţie de la învăţământul liceal la cel universitar al studenților din anul
I, cu precădere a celor dezavantajaţi. Acesta urmăreşte urmăreşte sprijinirea a 150 de studenți expuşi
riscului de abandon, înmatriculaţi la ciclul de licenţă în primul an de studii de la Facultatea de Drept din
cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi prin dezvoltarea şi aplicarea de programe de
prevenire şi diminuare a abandonului în învăţământul superior pe perioada derulării sub-proiectului
Obiectivul general și obiectivele specifice ale sub-proiectului sunt în concordanţă cu obiectivul de
dezvoltare ROSE privind îmbunătăţirea tranziţiei de la liceu la învăţământul terţiar, întrucât prin subproiect se urmărește oferirea, pentru studenţii cu risc de abandon în primul an de studii de licenţă de la
Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, de programe remediale, de
îndrumare şi sprijin (tutorat), de activităţi de dezvoltare personală, de sprijinire profesională şi orientare
în carieră, care au ca scop final facilitarea integrării în comunitatea academică prin continuarea şi
finalizarea studiilor de licenţă.
Descrierea obiectului contractului: contractarea a 8 consultanți individuali (tutori) pentru GT (anul I de
proiect)
Activitătile specifice pentru tutori (studenți):
Cei 8 consultanţi tutori aleşi din rândul studenţilor vor sprijini procesul de învățare
(îndrumarea/consilierea studenţilor pe marginea dificultăților întâmpinate în procesul de învățare,
sprijinirea studenților în pregătirea unei prezentări etc.), după cum vor coordona și alte aspecte ale
activității de student (relația cu secretariatele facultății sau universității, familiarizarea cu regulamentele
facultății sau universității etc.). Totodată, studenții tutori vor fi implicați și în organizarea și desfășurarea
campaniilor de conștientizare.
Motivația achiziției: In vederea organizării și desfășurării în bune condiții a tuturor activităților
prezentate în cadrul cererii de finanțare, este necesar ca studenții din GT să fie coordonați și ghidați pe
întreaga perioadă a anului I de studii, respectiv anul I de proiect.
Valoarea estimată: 20.000 lei (2500 lei/tutor)
Nr.
crt.
1
1.

Denumirea serviciilor /
Detalierea serviciilor/
activităților*
2
Contractarea a 8 consultanți
individuali (tutori studenți) pentru
coordonarea a 75 studenți
beneficiari

Cantitate /
Durata de lucru
(ore/zile/luni de lucru)**
3
8 consultanți individuali
(tutori) /an*2500 lei/tutore

Metoda de achiziție aplicată: Selecție de consultanți individuali (SCI)

Preț Unitar, lei
fără TVA /
Rata pe oră/ zi/
lună, lei fără
TVA***
4
50 de lei/oră,
2500
lei/consultant

Valoare
totală, lei
fără TVA
5
20.000

