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Anexa 5.1 - Termeni de referință 

 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Schema de Granturi pentru Licee 

Beneficiar: Liceul Tehnologic Gerorge Baritiu Livada                                                   

Titlul subproiectului: _ ȘCOALA LIVE- Livada,Ingeniozitate,Viitor,Eficienta 

Acord de grant nr. _ nr grant 739 SGL/RII                                                        14   .11.2018  

 

Termeni de referință pentru  Achizitie servicii de consultanta   

 

 

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 

MinisterulEducațieiNaționale, 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 grant 739 SGL/RII _, semnat cu MEN-UMPFE, LICEUL 

TEHNOLOGIC GERORGE BARITIU LIVADA  a accesat în cadrul Schemei de granturi pentru 
licee(SGL) finanțate din proiectul ROSE un grant în valoare de 451290  Lei pentru 
implementarea subproiectului ȘCOALA LIVE- LIVADA,INGENIOZITATE,VIITOR,EFICIENȚĂ și intenționează 
să utilizeze o parte din fonduri pentru 
 
1.2  Activităţi de consiliere, îndrumare/coaching 
 I.3. Scopul tău, viitorul tău 

 

 

2. Obiectiv 

Obiectivul acestor servicii de consultanta este creşterea calităţii serviciilor 

educaţionale prin  evaluarea si diagnosticarea particularitatilor de invatare ale 

elevilor,necesare adoptarii uno rmasuri psihopedagogice si educationale eficiente) 

pentru reducerea riscului de abandon şcolar, motivarea elevilor pentru absolvirea 

liceului, pentru participarea  şi creșterea ratei de promovabilitate la examenul de 

bacalaureat, precum și facilitarea trecerii de la învățămâtul secundar la învățământul 

terțiar. 
Reducerea absenteismului la o medie mai mică de 10 absențe nemotivate/ elev 

pentru 10  elevi anual, respectiv pentru 40 de elevi la finalul proiectului, în vederea 

stimulării interesului elevilor din grupul țintă de a participa la examenul de 

bacalaureat. 

 Reducerea ratei de abandon şcolar, respectiv creșterea ratei de absolvire a liceului cu 2% 

pe an şcolar, respectiv cu 8% la sfârșitul proiectului prin activități de consiliere și 
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dezvoltare personală, prin activități de  îndrumare și orientare în carieră și diversificarea 

activităților extrașcolare desfășurate anual  pentru 100 de elevi din clasele IX-XIII, 

aparținând grupurilor vulnerabile 
Optimizarea procesului educațional pentru a crește rata de promovare a examenului de 

bacalaureat cu 2% anual, respectiv cu 8% la sfârșitul proiectului prin activități 

remediale și de sprijin, prin activități de consiliere, îndrumare și orientare în carieră 

3. Scopul serviciilor 

În vederea îndeplinirii obiectivului serviciilor, Consultantul va realiza următoarele activităţi: 

Activităţi de consiliere, îndrumare/coaching 

 consultantul aplică chestionare pentru identificarea particularităților de învățare 

(atitudinea față de învățare, motivația învățării, autoeficacitatea învățării, strategiile de 

învățare, modalitatea de abordare a învățării, stilul învățării ale elevilor);  

  Evaluarea profilului psiho-aptitudinal al elevului (aplicare test de evaluare a nivelului 

de dezvoltare intelectuală și a nivelului de dezvoltare a aptitudinilor cognitive); 

  realizează cotarea și interpretarea chestionarelor/ testelor psihologice, contribuie 

alături de cadrele didactice la elaborarea planurilor de intervenție remediale.  

 Consultantul face aprecieri referitoare la eficiența activităților desfășurate conform 

planului remedial și propune soluții pentru optimizarea rezultatelor obținute, dacă este 

cazul. 

 Comunica rezultatele evaluarii elevilor,parintilor si profesorilor. 

I.3. Scopul tău, viitorul tău 

 Activitatile de consiliere in grup ( 1 grupa de delevi pe nivel de clasa) pe următoarele 

teme:  comunicare asertiva,învățarea eficientă: stiluri de învățare, managementul 

timpului, luarea notițelor și organizarea informațiilor, motivația în învățare, gândirea 

critică, citirea activă, ascultarea activă, tehnici de elaborare a unor subiecte, anxietate 

față de test și controlul acesteia, managementul emoțiilor; rezolvarea conflictelor; 

luarea deciziilor și rezolvarea de probleme. 

Rezultate asteptate 

 100 de elevi apartinand grupului tinta evaluate in primul an de proiect 

 motivație crescută pentru 20 elevi de clasa a IX-a, 20 elevi de clasa a X-a, 30 

de elevi de clasa a XI-a (curs de zi, seral și frecvență redusă) şi 30 de elevi de 

clasa a XII-a (curs de zi, seral, frecvență redusă și clasa a XIII- a curs seral și 

frecvență redusă),  în fiecare an de proiect, prin activități de dezvoltare 

personală/consiliere ; 

 Semnarea acordului si angajamentului elevului ,respective al parintelui privind 

implicarea in activitatile derulate 

Continuarea serviciilor 

  Elevii din clasele IX-XII evaluate in primul an de proiect vor avea acces la activitatile 

propuse in anul 2 de proiect pe baza evaluării și diagnosticării particularităților de 

învățare realizate în anul 1 de proiect. 

 În anul 2 de proiect, din 100 de elevi aparținând grupului țintă, 30 vor fi evaluați și 

diagnosticați pentru identificarea particularităților de învățare, iar restul de 70 de elevi 
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vor fi orientați către activitățile proiectului în baza evaluării efectuate în anul 1 de 

proiect. 

 Având în vedere cunoașterea grupului țintă de către consultant si caracterul 

interdependent al activitatilor , considerăm că este un avantaj continuarea prestării 

serviciilor de consultanță de către același specialist în toți cei 4 ani de proiect în 

condițiile în care legislația în vigoare va permite acest lucru. 
 

4. Livrabile 

Ca rezultat al serviciilor descrise mai sus, Consultantul va trebui să transmită următoarele 

livrabile: 

Ca rezultat al serviciilor descrise mai sus, Consultantul va trebui să transmită următoarele 

livrabile:  

 rapoarte (de evaluare ale activităților desfășurate) 

 plan remedial pentru fiecare elev 

 protocoalele chestionarelor/testelor completate 

 fișe de lucru ale elevilor 

 

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: 

Competențele minime cerute pe care trebuie să le dovedească Consultanții sunt următoarele: 

 studii universitare cu  specializarea Psihologie  

 cel puțin 8 ani de experiență în activitatea de evaluare psihologică, în asigurarea 

asistenței psihopedagogice pe problema adaptării elevilor la cerinţele şcolare  

 grad didactic I 

 Colaborare cu instituții de profil: CJRAE, DGASPC, SPAS, ONG care sprijină copiii 

aflați în dificultate  

 

6. Alți termeni relevanți 

-colaborare cu instituții de profil: CJRAE, DGASPC, SPAS, ONG care sprijină copiii aflați în 

dificultate 

-articole și publicații științifice în specialitate 

-participare la proiecte internaționale 

-derulare de proiecte educaționale dedicate grupurilor dezavantajate  

-activitate ca formator 

 

 

Perioadă de implementare/ Durata serviciilor. 

Perioada estimată pentru implementarea contractului: noiembrie  2018-iulie 2019 

Durata contractului: 30 de saptamani 

Numărul de ore estimat: 100 ore evaluare            

Evaluarea si diagnosticare particularitatilor de invatare  noiembrie -februarie 2019(7o de 

elevi) 

         Si 30 de elevi ( cl a XII-XIII ) orientare in carieraOSP (martie -iunie) 
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Locație. 

Activitățile cu elevii din grupul țintă vor avea loc la Liceul Tehnologic George Baritiu si la 

institutiile de invatamant de nivel universitar  de pe traseul vizitei de documentare din primul 

an de liceu. 

Activitatea de cotare și interpretare a rezultatelor va avea loc la Liceul Tehnologic George 

Baritiu sau la domiciliul consultantului 

 

Raportare. 

Cerințe: 

In baza experientei in domeniu,Consultantului i se solicita sa presteze serviciile luand in 

considerare principiul economiei si eficientei si sa ofere nivelul etic si profesional cal mai 

ridicat,astfel incat Beneficiarul sa fie capabil sa finalizeze sub-proiectul finantat in cadrul 

schemei de granturi pentru licee,conform procedurilor descrise in manualul de Granturi si 

termenelor din acordul de grant semnat cu MEN-UMPFE 

- Număr de elevi implicați în activitățile de consiliere 

- Rezultatele obținute în urma activităților desfășurate 

- Analiza SWOT 

Termene de raportare: 

- pentru evaluarea/diagnosticarea particularităților de învățare –  februarie  2019 

- pentru dezvoltarea personală – aprilie 2019 și iulie 2019 

 

Rapoartele vor fi înaintate spre aprobare coordonatorului de grant, la termenul stabilit. 

 

Facilități oferite de Beneficiar. 
 

-acces la anumite documente ale subproiectului (situația școlară a elevilor, date de contact 

elevi, părinți, condițiile impuse de proiectul ROSE, obiectivele proiectului și rezultatele 

așteptate, indicatorii de performanță ai proiectului) 

-computer,  video/proiector, xerox 

-spațiu pentru desfășurarea activităților de evaluare și diagnosticare 

 

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. 

 

 

 

Coordonator grant, 

Director prof  Popescu Monica  


