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Anexa 5.1 - Termeni de referință 
 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi pentru Licee 
Beneficiar:  Liceul Tehnologic de Transporturi si DE Constructii  Iași 
Titlul subproiectului: Prin educatie si prosocializare ne construim cariera 
Acord de grant nr.  438/SGL/RII din 01.10.2018 
 
Nr.  90  /23.11.2018 

Termeni de referință pentru  servicii consiliere 
 
1. Context 
Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE), în 
valoare totală de 200 de milioane de euro, este finanțat integral de Banca Internațională de 
Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD – Banca Mondială), în baza Legii nr. 234/2015 pentru 
ratificarea Acordului de Împrumut no. 8481 – RO (Proiectul privind învățământul secundar) 
între România și BIRD, semnat la Washington la 17 aprilie 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. 438/ SGL /RII din 01.10.2018, semnat cu MEN-UMPFE, 
Liceul Tehnologic de Transporturi si de Constructii Iasi  a accesat în cadrul Schemei de 
granturi pentru licee (SGL) finanțate din proiectul ROSE un grant în valoare de 688,217  lei  
pentru implementarea subproiectului ,, Prin educatie  si prosocializare ne construim 
cariera,,      și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru PRO BAC „ Minte 
absorbantă si mediul de invățare”. Specialistul în activitatea de consiliere  va desfășura 
activități pentru a-i motiva pe elevi în vederea îmbunătățirii performanțelor școlare, a alegerii 
unei cariere în acord cu propriile lor interese și abilități. 
 
 
2. Obiectiv 
Obiectivul acestor servicii de consultanță este de a creste motivatia elevilor pentru studiu prin 
implicarea acestora in activitati pe tot parcursul proiectului. 
 
3. Scopul serviciilor 
În vederea îndeplinirii obiectivului serviciilor, Consultantul va realiza următoarele activităţi: 

- Se vor organiza aproximativ 14 sedinte consiliere cu 20 de elevi/an. 
- Activitatea consta in consilierea si indrumarea cu mijloace si instrumente specifice in 

a-si defini sau clarifica obiective specifice, a avea incredere in fortele proprii, a 
identifica resurse si blocaje, a invata sa caute solutii viabile si a elabora planuri de 
actiune. 

- Specialistul va selecta si realiza materialele necesare unei bune desfasurari a 
activitatii.  

- Activitatea este prevazuta a se desfasura in fiecare din cei 4ani de derulare a 
proiectului. 

 
4. Livrabile 
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Ca rezultat al serviciilor descrise mai sus, Consultantul va trebui să transmită următoarele 
livrabile: 

- Planificarea activitatilor 
- Fise de consiliere 
- Chestionare 
- Fise de prezenta a elevilor 
- Procese-verbale de receptie a serviciilor 

 
5. Cerințe privind calificarea Consultanților 
În baza experienței în domeniu, Consultantului i se solicită să presteze serviciile luând în 
considerare principiul economiei și eficienței şi să ofere nivelul etic şi profesional cel mai 
ridicat, astfel încât Beneficiarul să fie capabil să finalizeze sub-proiectul finanțat în cadrul 
schemei de granturi pentur licee, conform procedurilor descrise în Manualul de Granturi şi 
termenelor din Acordul de Grant semnat cu MEN-UMPFE. 
 
Competențele minime cerute pe care trebuie să le dovedească Consultanții sunt următoarele: 

• studii de licență/ postuniversitare/ master/ doctorat în domeniul  Psihologie 
• experienţa profesională/ în proiecte educaționale dedicate pentru elevi,  este 

un avantaj 
• cel puțin 1 proiect de dezvoltare în domeniul educațional  

 
6. Alți termeni relevanți 
 
Perioadă de implementare/ Durata serviciilor. 

- Perioada estimata de implementare a proiectului : 01.10.2018 – 30.09.2022 
- Durata contractului: decembrie 2018 – mai 2019 
- Numarul estimat de ore: 14 

 
Locație. 
Liceul Tehnologic de Transporturi si de Constructii Iasi   
B-dul Socola nr.82 
 
Raportare. 
Va preda responsabilului cu monitorizarea, livrabile precizate la punctul 4. 
 
Facilități oferite de Beneficiar. 

- Sala pentru desfasurarea activitatilor 
- Acces la multifunctionala 

 
Confidențialitate. Consultantul nu trebuie sa comunice niciunei persoane sau entități vreo 
informație confidențială obținută pe parcursul realizării serviciilor propuse. 
 
Drepturi de proprietate intelectuală. Toate documentele elaborate sau pregătite de către 
Consultant pentru Beneficiar în cursul îndeplinirii serviciilor vor avea caracter confidențial și 
vor deveni și rămâne proprietatea absolută a Beneficiarului. Consultantul va transmite toată 
această documentație către Beneficiar până la termenul final stabilit prin Contract sau până la 
expirarea acestuia. 
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