
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 „Dimitrie Leonida” Constanța 

Titlul subproiectului: Pro-BAC/Adolescent în secolul XXI 

Acord de grant nr. SGL/RI/109/27.06.2017 

Nr. 12/23.11.2017 

Termeni de referință pentru servicii de consultanță pentru sesiuni de consiliere 

psihologică 

 

 

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. SGL/RI/109/27.06.2017, semnat cu MEN-UMPFE, Liceul 

Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța a accesat în cadrul Schemei de granturi pentru 

licee(SGL) finanțate din proiectul ROSE un grant în valoare de 450,050 Lei pentru 

implementarea subproiectuluiPro-BAC/Adolescent în secolul XXIși intenționează să utilizeze 

o parte din fonduri pentru activitatea Ai nevoie de o busolă?”. În sesiunile de consiliere 

psihologică se vor aborda teme precum: autocunoaștere și dezvoltare personală, strategii 

eficiente de învățare, planul de carieră, urmărindu-se aspecte cu privire la posibilitatea 

îmbunătățirii vietii prin tehnici cognitive comportamentale, puncte raționale de sustinere 

afectivă și volitivă, urmate de partea de reconstrucție motivațională cognitivă. 

 

2. Obiectiv 

Obiectivul acestor servicii de consultanță este creșterea motivației pentru studiu a elevilor din 

grupul țintă. 

 

3. Scopul serviciilor 

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

 Se vor organiza sesiuni de consiliere psihologică, minim 4 întâlniri pe lună de câte 2 

ore cu grupe de minim 20 de elevi în care se vor aborda teme precum: autocunoaștere 

și dezvoltare personală, strategii eficiente de învățare, planul de carieră.  

 În procesul de consiliere psihologică,  se urmăresc aspecte cu privire la posibilitatea 

imbunătățirii vietii prin tehnici cognitive comportamentale, puncte raționale de 

sustinere afectivă și volitivă, urmate de partea de reconstrucție motivațională cognitive 

 Activitatea este prevăzută a se desfășura  în fiecare din cei 4 ani de derulare a 

proiectului 

 Realizarea altor sarcini trasate de coordonatorul de grant în funcție de necesități 
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4. Livrabile 

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

livrabile: 

- planificarea activităților pentru fiecare grupă; 

- fișe de consiliere; 

- chestionare; 

- interpretarea chestionarelor; 

- fișe de prezență a elevilor; 

- procese-verbale de recepție a serviciilor precum și alte asemenea acte care se vor 

stabili de comun acord cu beneficiarul 

 

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 

 minim 1 an de experienţă profesională în domeniul PSIHOLOGIE 

 cel puțin 1 proiect de dezvoltare în domeniul educațional 

 experienţa profesională/ în proiecte educaționale dedicate  grupurilor 

dezavantajate, este un avantaj 

 

6. Alți termeni relevanți 

Perioadă de implementare/ Durata serviciilor. 

Perioada estimată de implementare a proiectului: 27. 06.2017-26.06.2021 

Durata contractului: decembrie 2017- iunie 2018 

Numărul estimat de ore: 56 

Locație. 
Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” 

Adresă: str. Pelicanului nr. 2 

 

Raportare. 

Va preda responsabilului cu monitorizarea, livrabile precizate la punctul 4. 

 

Facilități oferite de Beneficiar. 
- sala pentru desfășurarea activităților  

- acces la copiator 

 

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. 


