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 Teoretic”Iancu C. Vissarion”
Titlul subproiectului: „Scoala, echitate si nevoi satisfacute-S.E.N.S.”
Acord de grant nr. SGL/RI/126/27.06.2017
Termeni de referință pentru consiler scolar

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/126/27.06.2017, semnat cu MEN-UMPFE, Liceul
Teoretic”iancu C. Vissarion” a accesat în cadrul Schemei de granturi pentru licee (SGL)
finanțate din proiectul ROSE un grant în valoare de 450500 Lei pentru implementarea
subproiectului „Scoala, echitate si nevoi satisfacute-S.E.N.S.” și intenționează să utilizeze o
parte din fonduri pentru activitati de consiliere psiho-pedagogica.
2. Obiectiv
Obiectivul acestor servicii de consultanță este dezvoltarea capacitatii de comunicare si a
integrarii elevilor din grupul tinta in viata scolii , consilierea si orientarea lor profesionala si
obtinerea unor rezultate imbunatatite le exemenul de bacalureat .
3. Scopul serviciilor
În vederea îndeplinirii obiectivului serviciilor, Consultantul va realiza următoarele activităţi:
- 48 de sesiuni de consiliere psihologica pentru un numar de minim 50 de elevi in scopul
imbunatatirii dezvoltarii personale a fiecaruia dintre ei ;
- activitatile se vor desfasura cu grupe de 10-12 elevi
- programul de consiliere va contine urmatoarele module : 1. Auto-cunoastere si dezvoltare
personala; comunicare si relationare inter-personala; managementul informatiilor ; orientarea
si planificarea carierei
- activitatea se va desfasura in fractii de cate o ora , de doua ori pe sapatamana , dupa
programul scolar .
4. Livrabile
Ca rezultat al serviciilor descrise mai sus, Consultantul va trebui să transmită următoarele
livrabile:
- programarea moduleleor
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-lista de prezenta a elevilor
-raport de progres lunar
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 superioare de specialitate : facultatea de psihologie sau echivalent
-vechime minima 7 ani in domeniu .
6. Alți termeni relevanți
Perioadă de implementare/ Durata serviciilor.
Contractul se incheie pentru 14 ore pe durata a 7 saptamani , in perioada noiembriedecembrie 2017 .
Locație.
Activitatile se vor desfasura la sediul Liceului Teoretic „Iancu C. Vissarion” , Titu ,
Dambovita , str. I.C.Vissarion , nr.49 .
Raportare.
Raportarea se varealiza lunar . Persoana care va primi si va aproba rapoartele este
coordonatorul de grant .
Facilități oferite de Beneficiar.
Beneficiarul va asigura spatiul de lucru , consumabilele, echipamentele si utilitatile
necesare desfasurarii sesiunilor de consiliere .
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.

