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Anexa 5.1 - Termeni de referință 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Schema de Granturi pentru Licee 

Beneficiar: Liceul cu Program Sportiv Satu Mare 

Titlul subproiectului: TEmerarii AMbițioși: TEAM 

Acord de grant nr. 733/SGL/RII 

 

Termeni de referință pentru servicii de consultanță 

 

 

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. 733/02.10.2018, semnat cu MEN-UMPFE, LICEUL CU 

PROGRAM SPORTIV SATU MARE a accesat în cadrul Schemei de granturi pentru licee (SGL) 

finanțate din proiectul ROSE un grant în valoare de 315.900 Lei pentru implementarea 

subproiectului TEmerarii AMbițioși: TEAM și intenționează să utilizeze o parte din fonduri 

pentru: activități de consiliere/ dezvoltare personală/ orientare în carieră/ tabere interdisciplinare 

 Activitățile de consiliere/ dezvoltare personală/ orientare în carieră/ tabere interdisciplinare cu 

elevii din grupul țintă urmăresc creșterea motivației acestora pentru învățare, analizarea 

posibilităților personale de dezvoltare, punerea lor în situația de a-și realiza un traseu educațional 

în cadrul căruia să conștientizeze o corelație între potențial, obiective și performanțe, să-i ajute să 

devină mai flexibili față de schimbările din viață și să le dezvolte competențe de asumare a 

responsabilități. De asemenea, activitățile își propun să motiveze elevii din grupul-țintă pentru 

activități de voluntariat, schimburi de experiență, care să le dezvolte stima de sine, valoarea 

personală, abilitățile de viață independentă și încrederea în forțele proprii, să le crească motivația 

pentru învățare, prin analizarea posibilităților personale de dezvoltare, punerea lor în situația de a-

și realiza un traseu educațional în cadrul căruia să realizeze o corelație între potențial, obiective și 

performanțe, să-i ajute să devină mai flexibili față de schimbările din viață și să le dezvolte 

competențe de asumare de responsabilități. Workshop-urile urmăresc sensibilizarea elevilor și a 

părinților acestora față de rolul pe care îl are școala în desăvârșirea tinerilor ca indivizi integrați în 

societate. Este important ca aceștia să înțeleagă faptul că absenteismul conduce la insucces, 

respectiv la nereușită în finalizarea liceului și promovarea examenului de bacalaureat. În cadrul 

workshop-urilor se caută motivarea elevilor pentru participarea activă la activitățile proiectului 

care au ca scop asigurarea reușitei școlare și stimularea părinților în a fi sprijin real pentru 

implementarea proiectului, începând cu a asigura prezența copiilor lor la activități și a-i motiva să 

se implice activ în reușita traseului lor profesional. În cadrul taberei interdisciplinare se vor 

desfășura activități de dezvoltare personală  pentru ghidarea adolescenților in procesul de 

autocunoastere (al cautarii de sine, al descoperirii propriei identitati), precum si a-l invata cum sa-

si ofere autosprijin. 
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2. Obiectiv: 

Obiectivul acestor servicii de consultanță este:  

OS1. Reducerea absenteismului la o medie mai mică de 10 absențe nemotivate/ elev pentru 30 de 

elevi anual, în vederea stimulării interesului elevilor din grupul țintă de a participa la examenul de 

bacalaureat. 

OS3: Diversificarea activităților extracurriculare pentru 80 de elevi din grupul țintă, anual, în 

vederea creșterii motivației pentru finalizarea studiilor cu examen de bacalaureat. 

3. Scopul serviciilor: 

Descrierea activităților: 

Activitățile de consilierea și dezvoltare personală se vor desfășura într-o sală de clasă a liceului 

sau în cabinetul de consiliere (fiecare grupă va realiza activitatea de consiliere și activitatea de 

dezvoltare personală o dată la două săptămâni). Cei 15 elevi ai claselor a XII-a vor participa la 

activitățile de orientare în carieră sub forma schimbului de experiență în lunile decembrie, 

ianuarie, martie, mai, desfășurate atât într-o sală de clasă de la LPS SM, cât și la sediul unei 

fundații non-profit. Schimburile de experiență își propun să-i conștientizeze pe elevii nostri de 

posibilitățile pe care le au de a-și forma un traseu profesional realist bazat pe nivelul de cunoștințe 

și oportunitățile oferite de specificul liceului. Cei 30 de elevi din clasele IX-X vor participa o dată 

pe lună atât la activități indoor (septembrie-martie), cât și la activități outdoor (aprilie-iunie) în 

parteneriat cu fundația non-profit. Consultantul va desfășura activități de dezvoltare personală în 

fiecare săptămână câte o oră/ săptămână, 2 grupe,  într-o sală de clasă și în curtea școlii. 

Workshop-urile pentru îndrumare și orientare în carieră sunt organizate cu invitarea părinților și 

se vor desfășura într-o sală de clasă cu tablă interactivă a liceului.  

 

În vederea îndeplinirii obiectivului Serviciile de consultanță, consultantul va realiza următoarele 

activităţi: 

• Aplicare 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); 

• Cotarea și interpretarea rezultatelor la chestionarele și testele aplicate; 

• Comunicarea rezultatelor evaluării elevilor, părinților și profesorilor; 

• Activități de consiliere în grup și de dezvoltare personală(de câte 15 elevi) pe următoarele 

teme: 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, 

comunicarea asertivă; managementul emoțiilor; rezolvarea conflictelor; luarea deciziilor și 

rezolvarea de probleme. 

• Aplicarea de chestionare pentru identificarea activităților ce se vor derula în cadrul taberei 

interdisciplinare 

Rezultate așteptate: 

• 30 de elevi beneficiari ai activităților de consiliere; 

• 30 de elevi ai activităților de dezvoltare personală; 

• 30 de elevi beneficiari ai activităților de îndrumare și orientare în carieră 

• 30 de elevi din clasele IX-XII, dintre care 20 din grupurile vulnerabile vor beneficia de 

tabere intedisciplinare  

 

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

livrabile:  

• Graficul activităților; 

• Planificarea activităților; 

• rapoarte (de evaluare ale activităților desfășurate) însoțite de PV ale activităților 

• plan remedial pentru fiecare elev 

• protocoalele chestionarelor/testelor completate 

• fișe de lucru ale elevilor 

• rapoarte semestriale de analiză; 

• raport anual 

 

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 pentru 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 în domeniul psihologiei 

• cel puțin 4 cursuri/activități  de specializare în domeniul evaluării/intervenției elevilor cu 

dificultăți de învățare 

• minim 7 ani de experiență profesională în domeniul educațional 

• participare la cel puțin 1 proiect european în domeniul educațional 

• cunoștințe operare PC 

• minimum 2 publicații/lucrări/articole  

• experienţa profesională/ în proiecte educaționale dedicate grupurilor dezavantajate este 

un avantaj 

• colaborare cu instituții de profil CJRAE, DGASPC, SPAS, ONG care vin în sprijinul 

copilului 

 

6. Alți termeni relevanți: 

Perioadă de implementare/ Durata serviciilor: 

Perioada estimată pentru implementarea contractului: noiembrie 2018-iulie 2019 

Durata contractului: 9 luni 

Numărul de ore estimat: 98 

 

-98 de ore/an (32 de ore/ an de consiliere; 32 de ore/ an/ dezvoltare personală/ 10 ore/ an/ 

workshop orientare în carieră), 24 h în luna iulie-tabără interdisciplinară 

 

Locație:  

- sala de clasă/cabinetul de consiliere/ sediul Fundației non-profit/ curtea școlii/ baza sportivă 

Călinești 

Raportare: 

Cerințe: 

- Număr de elevi implicați în activitățile de consiliere/ dezvoltare personală/orientare în carieră 

- Rezultatele obținute în urma activităților desfășurate 

- Analiza SWOT 

Termene de raportare: 

•  Graficul activităților-noiembrie 2018; 
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• Planificarea activităților-noiembrie 2018; 

• rapoarte (de evaluare ale activităților desfășurate) însoțite de PV ale activităților: 1-5 ale 

lunii pentru luna anterioară; 

• pentru evaluarea/diagnosticarea particularităților de învățare – ianuarie 2019 

• pentru dezvoltarea personală – aprilie 2019 și iulie 2019 

• pentru orientare în carieră -martie 2019 

• rapoarte semestriale de analiză: 4-8 februarie 2019, 22-26 iulie 2019; 

• raport anual: 22-26 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. 

 

 


