


 

2. 

Experiență în activități similare de realizare de workshop-uri (1 

workshop=10 puncte, 2 sau mai multe workshop-uri = 20 

puncte) 

30 puncte 

3. 
Experiență în domeniu de cel puțin 3 ani (≥ 3 ani = 10 puncte, ≥ 
5 ani = 20 puncte, ≥ 7 ani = 30 puncte) 40 puncte 

4. Competențe bune de comunicare 30 puncte 

 Punctaj maxim  total 100 puncte 

 

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 Tehnică 
"Gheorghe Asachi" din Iași / Facultatea de Construcții și Instalații 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.  

 

Prezentarea Scrisorilor de interes 

Consultanții interesați sunt invitați să depună o Scrisoare de Interes, însoțită de CV. Pentru a valida informațiile 
prezentate în CV, se vor atașa documente justificative (contracte, diplome) care să ateste modul de îndeplinire a 
Criteriilor de Calificare și Selecție.  
 

Toate documentele menționate anterior se depun în original, în plic sigilat, la Decanatul Facultății de Construcții 
și Instalații (secretară Rodica Vatră) până la data de 7.12.2020, în intervalul orar 08:00 - 16:00. 

 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa ci.edificium@gmail.com  sau adresându-vă responsabilul de 

implementare, șef lucrări dr. ing. Georgeta Băetu, în timpul orelor de lucru 08:00– 16:00. 

 

Denumire achizitor: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iași / Facultatea de Construcții și Instalații 
 

Plicurile depuse vor avea mențiunea: 
Proiect EDIFICIUM  

În atenția d-nei Georgeta Băetu, responsabilul implementare 

Data și ora depunerii  
 

 

                                                           
1Paragraful 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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