
  

Anexa 2 – Referatul de necesitate 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Schema de Granturi Schema de granturi pentru universități SGU 

Beneficiar: Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe ale 

Educației 

Titlul subproiectului: Clujul universitar: cultură, explorări vocaționale și divertisment la 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației 

Acord de grant nr. 140/SGU/PV/II 

 

APROB. 

 

 

 

Referat de necesitate nr. 554 din data 01.07.2019 

privind achiziţia de SERVICII DE CONSULTANTA – CONSULTANȚI INDIVIDUALI  – 

SUPRAVEGHETORI PROFESORI - 2019 

 

Introducere:  

Universitatea Babeș-Bolyai / Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, a solicitat MEN-

UMPFE acordarea unui grant finanțat din Schema de granturi pentru universități, derulată în cadrul 

Proiectului privind Învăţământul Secundar - ROSE, în scopul realizării Subproiectului intitulat : 

Clujul universitar: cultură, explorări vocaționale și divertisment la Facultatea de Psihologie și 

Științe ale Educației. Ca urmare a rezultatelor evaluării propunerilor de sub-proiecte desfășurate 

potrivit prevederilor din Manualul de granturi pentru universității, MEN-UMPFE a aprobat 

acordarea unui grant pentru realizarea acestui Sub-proiect. 

 

În cadrul sub-proiectului Clujul universitar: cultură, explorări vocaționale și divertisment la 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, nr. 140/SGU/PV/II din data de 27.05.2019, finanțat 

integral de BIRD, în perioada 16.07.2019-31.07.2019 se va derula școala de vară pentru elevi, la 

care vor participa, în anul 2019, 50 de elevi din 3-5 licee din Jud. Sibiu. În vederea desfășurării 

activităților asumate prin acordul de grant si în conformitate cu planul de achiziții nr. 

553/28.06.2019, depunem prezentul referat de necesitate pentru achiziția de consultanță – 

consultanți individuali supraveghetori profesori de liceu  2019 (6 consultanți).   

 

Descrierea obiectului contractului: 

Servicii de consultanță individuală – consultanți individuali – supraveghetori profesori - 

pentru consilierea și însoțirea elevilor pe perioada Scolii de vară. 

 

Motivația achiziției: 

Datorita faptului că elevii care fac parte din GT sunt minori, aceștia au nevoie pe toata perioada 

Scolii de vara de însoțitori/consilieri școlari care să le ofere suportul și să le asigure consilierea pe 

perioada derulării activităților. Pentru desfășurarea activității proiectului este necesară recrutarea a 

șase supraveghetori profesori, de preferință din liceele din care provin elevii, care să vină în 

întâmpinarea elevilor în vederea familiarizării acestora cu viața universitară. Pe parcursul 
desfășurării activităților propuse, precum și a activităților recreative sau în timpul servirii 
meselor, elevii vor fi supravegheați de către supraveghetori profesori, împreună cu 
supraveghetorii doctoranzi contractați în acest scop. 
 

Valoarea estimată: 26.400 lei (4.440 lei / consultant individual).  

 



  

Nr. 

crt. 

Denumirea serviciilor / 

Detalierea serviciilor/ 

activităților* 

Cantitate / 

Durata de lucru 

(ore/ zile/ luni de 

lucru)** 

Preț Unitar, 

lei fără TVA/ 

Rata pe oră/ 

zi/ lună, lei 

fără TVA *** 

Valoare 

totală, lei 

fără TVA 

1 2 3 4 5 

1 Consultant individual – 

supraveghetor profesor– 2019 
6 

16 zile/anul 2019, 

4400 26.400 

 

Metoda de achiziție aplicată: SCI 

 

În urma analizei de piață a fost identificată următoarea listă a consultanților care conform 

informațiilor furnizate de liceele din care provin elevii sau în baza unor colaborări profesionale 

anterioare dispun de calificarea și capacitatea de a furniza bunurile/ executa lucrările/ presta serviciile 

vizate. 

 

Nr. 

crt. 

Numele Consultanților Contact  

 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

 

Pentru asigurarea unor condiții competitive, Invitația de participare va fi transmisă consultanților 

identificați și va fi, de asemenea, afișată la sediile/pe site-ul liceelor din care provin elevii și 

publicată pe site-ul universității.  

 

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, 

Conf. dr. Prodea Cosmin  

 


