
Anexa 5 - Formulare pentru achiziția de servicii de consultanță 
 

Anexa 5.1 - Termeni de referință 
 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi pentru Licee 
Beneficiar: Liceul Tehnologic Barbu A. Știrbey, Buftea 
Titlul subproiectului:Tehnici Reale și Utile pentru Succesul Absolvenților TRUSTa 
Acord de grant nr. 457/SGL/RII/01.10.2018 
Nr.232/14.06.2019 
 

Buftea, 14.06.2019 
Termeni de referință pentru  

Servicii consultanță pentru consiliere și dezvoltare personală și profesională 
 
 
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. nr. 457/SGL/RII/01.10.2018, semnat cu MEN-UMPFE, Liceul 
Tehnologic Barbu A. Știrbey, Buftea a accesat în cadrul Schemei de granturi pentru licee 
(SGL) finanțate din proiectul ROSE un grant în valoare de 451.290 Lei pentru implementarea 
subproiectului Tehnici Reale și Utile pentru Succesul absolvenților – TRUSTa și 
intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru activități de dezvoltare personală și 
profesională a elevilor. 
 
2. Obiectiv 
Obiectivul acestor servicii de consultanță este Îmbunătățirea competențelor sociale și 
profesionale pentru un număr de 90 elevi din clasele a IX-XII prin participarea la activități de 
învățare non-formală și activități extracurriculare (scăderea absențelor cu 50%, îmbunătățirea 
notelor/mediilor, îmbunătățirea participării la activitățile școlare etc.) 
 
3. Scopul serviciilor 
În vederea îndeplinirii obiectivului serviciilor, Consultantul va realiza următoarele activităţi: 
A.1.1 Activități de dezvoltare personală și profesională  
 Activitățile de dezvoltare personală și profesională se vor desfășura lunar, cu 60 de 
elevi din clasele a IX-a și a X-a - XI-a . Acestea vor consta în ateliere și care urmăresc 
îmbunătățirea skillurilor de comunicare  (interpersonală, publică, vorbitul în public), 
negocierea şi rezolvarea conflictelor, managementul timpului, rezolvarea creativă de 
probleme, gândirea strategică, flexibilitatea, lucrul în echipă,  networking, persuasiune, 
antreprenoriat, educație financiară, skilluri care sunt corelate cu nevoia de abilități soft de care 
tinerii au nevoie pe piața muncii și nu in ultimul rand menite sa le creasca increderea in sine si 
si sa ii motiveze pe acestia sa urmeze o forma de invatamant superior. Aceste competențe 
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interpersonale, sunt adesea asociate inteligenței emoționale și depășesc granița aptitudinilor 
profesionale, fiindu-i la fel de necesare și utile individului și pe plan personal. Ele sunt 
competențe la nivel comportamental ce corespund parcursului educational. Parcursul elevilor 
are trei etape succesive prin care aceștia își explorează potențialul, își testază abilitățile și își 
dezvoltă acele abilități ce le  antrenează performanța. EXPLORARE -  EXPERIMENTARE – 
INOVARE    Vor fi implementate anual zece ateliere : 1. Valori; 2.  Atitudini și 
comportamente; 3. Talente/ Interese; 4. Empatie/Adaptabilitate; 5. Stiluri de comunicare; 6. 
Roluri în echipă; 7. Lucru în echipă; 8. Managementul conflictului; 9. Gândire strategică; 10.  
Ascultare activă/ Asumarea responsabilității unui rol . 
 
Cele 10 ateliere anuale vor fi programante pentru toata durata unui an școlar, astfel încăt în 
fiecare lună să se deruleze cel puțin un atelier. Activitățile se vor desfășura atât în incinta 
liceului câ și outdoor, predominant într-un mediu nonformal. Pe parcursul activitatilor de tip 
workshop, elevii vor participa la intalniri tematice din care vor rezulta elementele 
portofoliului de consiliere. Aceasta este considerata o latura importanta pentru obtinerea de 
rezultate scolare si pentru prevenirea absenteismului. Portofoliul astfel realizat va constitui un 
instrument  de monitorizare a activității individuale si de grup. Această activitate  va fi 
realizată de personal cu expertiză în domeniu și constituie activitate externalizată.   
Totodata, se va realiza o evaluare psihopedagogică inițială, care va avea loc la fiecare început 
de an școlar pentru toți cei 90 de elevi cuprinși în proiect. Va avea ca scop evaluarea 
competențelor elevilor în ceea ce privește comunicarea, gradul de implicare, așteptările 
acestora. De asemenea, în urma evaluării, se vor putea stabili metodele, procedeele, tehnicile 
și instrumentele de lucru care vor avea eficiență maximă în abordarea programului de 
pregătire suplimentară. In primul an va fi realizata o metodologie de evaluare 
psihopedagogică inițială, care ulterior, in ceilalti trei ani, va fi imbunatatită, în acord cu 
evoluția proiectului. Evaluarea psihopedagogică inițială va fi realizată de personal cu 
expertiză în domeniu și constituie activitate externalizată. 
 
4. Livrabile 
Ca rezultat al serviciilor descrise mai sus, Consultantul va trebui să transmită următoarele 
livrabile: 
-Fișe de evaluare psihopedagogică inițială a elevilor din grupul țintă, câte 90 la fiecare început 
de an școlar. 
-Rapoarte semestriale ale activităților de dezvoltare personală și profesională, însoțite de 
propuneri pentru programul de pregătire remedială în ceea ce privește metodele de lucru, 
instrumentele utilizate, densitatea și calitatea materialelor ce urmează a fi utilizate pentru a 
obține maximum de eficiență. 
-Rapoarte anuale cu privire la evoluția fiecăruia dintre cei 90 de elevi, din punct de vedere 
psihopedagogic, comportamental, atitudinal și al valorilor însușite.   
 
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: 

-Diplomă de licență/master în domeniul socio-umane 
-minimum 1 an experianță în domeniul psihologie/comunicare 
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-cel puțin un proiect de dezvoltare în domeniul educațional 
-exepriență profesională în proiecte educaționale dedicate grupurilor dezavantajate 
reprezintă un avantaj. 
 

6. Alți termeni relevanți 
 
Perioadă de implementare/ Durata serviciilor. 
Activitatea se va desfășura în luna iulie 2019,  8 (opt) activitati, câte 2 ore/activitate cu elevii 
claselor IX-XII participanți la proiect. 
Locație. 
Consultantul își va desfășura activitatea la sediul beneficiarului, urmând a-i fi pusă la 
dispoziție o sală adecvată tipului de activități desfășurate. 
 
Raportare. 
Activitatea consultantului va fi monitorizată de către coordonatorul de grant, care primește și 
aprobă toate livrabilele furnizate de către acesta și de către responsabilii de activitate, care vor 
avea statut de moderator. 
 
Facilități oferite de Beneficiar. 
Consultantul va beneficia de toată infrastructura disponibilă în cadrul Liceului Tehnologic 
”Barbu A. Știrbey” și va avea acces în spațiile desemnate pentru activitățile prevăzute. 
Confidențialitate. Consultantul nu trebuie să 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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