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: COLEGIUL NAȚIONAL ,,CALISTRAT HOGAȘ” TECUCI
Titlul subproiectului: ,,PREGĂTIM ELEVII PENTRU SUCCES”
Acord de grant nr. SGL/RI/139 DIN 27.06.2017
Nr.înreg. _________/ 16.03.2018
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 BIRD, în baza Legii nr. 234/2015 pentru
ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între România și Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015
(Monitorul Oficial, Partea I, nr. 757/12.10.2015), 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/139 DIN 27.06.2017, semnat cu MEN-UMPFE, COLEGIUL
NAȚIONAL ,,CALISTRAT HOGAȘ” TECUCI a accesat în cadrul schemei de granturi pentru licee un
grant în valoare de 450050 Lei pentru implementarea subproiectului ,,PREGĂTIM ELEVII PENTRU
SUCCES” și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția unor servicii de consultanță
în vederea organizării unui club tematic de arta comunicării.
2. Obiectiv
Obiectivul acestor servicii de consultanță este instruirea elevilor din grupul țintă în arta comunicării.
3. Scopul serviciilor
În vederea îndeplinirii obiectivului serviciilor, Consultantul va realiza următoarele activităţi:
Coordonatorul clubului va desfășura 4 (patru) întâlniri / lună teoretice și practice cu membrii clubului
(estimativ 35 elevi din grupul țintă) în cadrul cărora va aborda teme de genul:
- Modalitatea de realizare a unui discurs
- Modul de construire al unui mesaj
- Tehnice de susținere a unui discurs
- Comuniare verbală , nonverbală, gestica și mimica aferente discursului,
- modul de realizare a unei prezentări power-point interactive și utilizarea acesteia ca suport
pentru discurs etc.
4. Livrabile
Ca rezultat al serviciilor descrise mai sus, Consultantul va trebui să transmită următoarele livrabile:
Chestionar inițial, chestionar final/an de proiect, filmări ale discursurilor susținute de membrii
cercului, chestionare lunare, rapoarte lunare statistice de progres, planificare a conținutului tematic

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 superioare
- minim 2 ani experiență în lucrul cu tinerii
- abilități de public speaking
- experiență în domeniul comunicării

6. Alți termeni relevanți
- disponibilitate de adaptare la programul elevilor din grupul țintă
Perioadă de implementare/ Durata serviciilor.
01.04.2018 până la 31.12.2018

Locație.
COLEGIUL NAȚIONAL ,,CALISTRAT HOGAȘ” TECUCI, str. Costache Racoviță nr. 20
Raportare.
fișă de pontaj, raport de activitate – lunare vor fi înmânate spre avizare coordonatorului de grant.

Facilități oferite de Beneficiar.
- Spațiu special amenajat cu acces la echipamente IT
- consumabile
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.

