Anexa 5.1 - Termeni de referinţă
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi – Programe de vară de tip punte (SGCU – PV)
Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Titlul subproiectului: Hai la facultate! Să descoperim împreună vara universitară la Cuza!VINOlaUAIC!

Acord de grant nr. 1/SGU/PV/I din 06.07.2017

Termeni de referinţă pentru servicii de consultanţă
- consultanți individuali -

1. Context
Proiectul privind Învăţământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE), în valoare
totală de 200 de milioane de euro, este finanţat integral de BIRD, în baza Legii nr. 234/2015 pentru
ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) între România și Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie 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 Educaţiei Naţionale, prin Unitatea de
Management al Proiectelor cu Finanţare Externă.
Obiectivele de Dezvoltare ale proiectului ROSE sunt îmbunătăţirea tranziţiei de la liceu la
învăţământul terţiar și creșterea gradului de retenţie în primul an de învăţământ universitar în
instituţiile finanţate în cadrul proiectului.
În baza Acordului de Grant nr. 1/SGU/PV/I din 6.07.2017, semnat cu MEN-UMPFE, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi - Programe
de vară de tip punte (SGCU – PV) un grant în valoare de 692784 Lei pentru implementarea
subproiectului Hai la facultate! Să descoperim împreună vara universitară la Cuza! - VINOlaUAIC! și
intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru următoarele activităţi:
6. Prezentarea facilităţilor şi dotărilor universitare (localizare, servicii oferite): cele două facultăţi,
amfiteatre, săli de seminar, laboratoare, secretariate, Biblioteca Central - Universitară şi biblioteci ale
facultăţilor, centre de excelenţă, cabinetul de medicină pentru studenţi, Sala Paşilor Pierduţi, Aula
„Mihai Eminescu", Rectoratul şi alte spaţii administrative de interes etc.
Echipa proiectului va face o prezentare PPT şi la faţa locului prin care elevilor li se vor descrie
facilităţile şi dotările universitare: cele două facultăţi, amfiteatre, săli de seminar, laboratoare,
secretariate, Biblioteca Central-Universitară şi alte biblioteci ale facultăţilor, centre de excelenţă,
cabinetul de medicină pentru studenţi, Sala Paşilor Pierduţi, Aula Magna „Mihai Eminescu”,
Rectoratul şi alte spaţii administrative de interes etc.
Consultanţii individuali vor însoţi grupul de elevi spre locaţiile de desfăşurare a activităţii, vor asigura
îndrumarea elevilor şi supravegherea acestora pe toată perioada de derulare a activităţii
sub-proiectului.
7. Realizarea unei prezentări a celor două facultăţi implicate în proiect, inclusiv a ofertei educaţionale
şi a modalităţii de înscriere la specializările acestora
Se va organiza o întâlnire cu elevii participanţi la acest program şi reprezentanţi ai
universităţii/facultăţilor şi a studenţilor, unde se vor prezenta aspecte ce ţin de mediul academic,

specificul facultăţilor şi acţiuni importante ale acestora. La această prezentare se vor semna şi actele
necesare participării la tabără şi li se vor explica elevilor regulile/îndatoririle/obligaţiile/drepturile ce
le revin pe perioada derulării programului de vară. Prezentarea efectivă se va realiza de către
profesorii delegaţi ai facultăţilor şi studenţii de la asociaţiile studenţeşti.
Consultanţii individuali vor însoţi grupul de elevi spre locaţiile de desfăşurare a activităţii, vor asigura
îndrumarea elevilor şi supravegherea acestora pe toată perioada de derulare a activităţii
sub-proiectului.
9. Simularea unei sesiuni de examene pentru fiecare grupă din fiecare an, finalizată cu acordarea
diplomelor de absolvire
Finalitatea cursurilor şi a seminariilor unui semestru se realizează cu o sesiune de examene. Pentru a
face aceste proceduri cunoscute, elevii vor simula un examen prin care aceştia să fie cât mai mult
implicaţi în procesul de predare/învăţare/examinare specific mediului universitar. La finalul acestei
sesiuni, elevii vor primi diplome de absolvire şi vor participa la un curs festiv, similar celor care au loc
la finalul anului academic.
Consultanţii individuali vor însoţi grupul de elevi spre locaţiile de desfăşurare a activităţii, vor asigura
îndrumarea elevilor şi supravegherea acestora pe toată perioada de derulare a activităţii
sub-proiectului.
10. Derularea unei întâlniri cu reprezentanţi ai unor companii de profil/ONG-uri/partide politice din
judeţul Iaşi care să prezente elevilor spectrul de angajabilitate a absolvenţilor celor două facultăţi
În cadrul programului se va organiza o întâlnire la Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi, unde cele trei
grupuri, de câte 25 de elevi fiecare, vor avea ocazia să se întâlnească cu investitori locali,
reprezentanţi ai unor ONG-uri, oameni de afaceri pentru a discuta despre angajabilitatea lor în
contextul în care doresc să aleagă un parcurs academic. Întâlnirea va fi organizată în colaborare cu
instituţia Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi, împreună cu reprezentanţii Universităţii „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi.
Consultanţii individuali vor însoţi grupul de elevi spre locaţiile de desfăşurare a activităţii, vor asigura
îndrumarea elevilor şi supravegherea acestora pe toată perioada de derulare a sub-proiectului.
11. Organizarea unor vizite şi activităţi recreative pentru familiarizarea cu mediul cultural şi academic
ieşean, la: Palatul Culturii, Complexul Muzeal Moldova, Teatrul Naţional din Iaşi, alte teatre, muzee,
cinematografe, Casa de Cultură a Studenţilor, Catedrala Mitropolitană, Grădina Botanică, Parcul
Copou, Complexul Palas etc.
Se vor organiza deplasări de grup la puncte de reper pentru viaţa turistică şi culturală a Iaşului.
Consultanţii individuali vor însoţi grupul de elevi spre locaţiile de desfăşurare a activităţii, vor asigura
îndrumarea elevilor şi supravegherea acestora pe toată perioada de derulare a activităţii
sub-proiectului.
12. Derularea unor competiţii artistice şi sportive (de exemplu: jocul „Treasure Hunt”), jocuri de
dezvoltare a abilităţilor de comunicare şi leadership, proiecţie de film în campus şi a altor activităţi
specific studenţeşti, inclusiv seri „La Balena” cu muzică folk.
Studenţii voluntari vor realiza o activitate de tip „Treasure Hunt”, în cadrul căreia elevii trebuie să
descopere anumite indicii şi să găsească comorile ascunse. Activitatea se va desfăşura în complexul
de cămine unde sunt cazaţi elevii şi împrejurimile Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Vor
avea parte şi de o proiecţie de film românesc, unde vor putea participa atât elevii din program, cât şi
alţi studenţi externi programului, pentru socializare şi relaxarea acestora, precum şi seri „La Balena”
cu muzică folk.

Consultanţii individuali vor însoţi grupul de elevi spre locaţiile de desfăşurare a activităţii, vor asigura
îndrumarea elevilor şi supravegherea acestora pe toată perioada de derulare a activităţii
sub-proiectului şi vor desfăşura activităţi de grup cu elevii în vederea creării unei atmosfere studenţeşti.
14. Derularea unor training-uri (cât mai animate) cu privire la: managementul timpului,
managementul stresului în timpul examenelor, public speaking, managementul financiar propriu bugetul personal, lucrul în echipă etc.
Proiectul vizează livrarea unor training-uri despre: managementul timpului în vederea eficientizării
activităților, gestionarea emoțiilor în susținerea unor prezentări sau în public speaking, depășirea
unor dificultăți/obstacole.
Consultanţii individuali vor însoţi grupul de elevi spre locaţiile de desfăşurare a activităţii, vor asigura
îndrumarea elevilor şi supravegherea acestora pe toată perioada de derulare a activităţii
sub-proiectului şi vor lucra direct cu elevii pentru dezvoltarea unor aptitudini specifice.
15. Organizarea unor întâlniri la Bojdeuca lui Ion Creangă, cu absolvenţi/studenţi care, prin reuşita
proprie, pot constitui modele de urmat pentru elevi, prin experienţa proprie de acomodare la viaţa de
student cât şi prin reuşita profesională (în domeniile de specializare din oferta curriculară a celor două
facultăţi)
Se va realiza o deplasare de grup la Bojdeuca lui Ion Creangă. Acolo elevii vor avea parte de o
prelegere din partea unor alumni de succes ai celor două facultăţi şi de o vizită la Casa Memorială a
lui Ion Creangă. Prelegerea va avea loc în aer liber, în curtea muzeului.
Consultanţii individuali vor însoţi grupul de elevi spre locaţiile de desfăşurare a activităţii, vor asigura
îndrumarea elevilor şi supravegherea acestora pe toată perioada de derulare a activităţii sub-proiectului
şi vor anima timpul petrecut cu alumni în vederea simulării unei atmosfere de studenţie.
16. Organizarea unui tur al oraşului Iaşi pentru cunoaşterea obiectivelor turistice şi a istoriei acestor
locuri precum şi pentru recreere şi activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber
Iaşi este un oraş istoric, academic, dar şi unul studenţesc. Se vor organiza vizite, împreună cu elevii la
cele mai importante puncte turistice ale acestuia. Ei vor avea ocazia să viziteze obiective precum
mănăstirile şi bisericile vechi ale oraşului, muzeele, casele memoriale, grădina botanică, clădirile
istorice sau diverse monumente din oraş, ce amintesc de clipe importante ale istoriei sale.
Consultanţii individuali vor însoţi grupul de elevi spre locaţiile de desfăşurare a activităţii, vor asigura
îndrumarea elevilor şi supravegherea acestora pe toată perioada de derulare a activităţii
sub-proiectului şi vor împărtăşi din cunoştinţele şi experienţele lor privitoare la semnificația istoricoculturală a oraşului şi cu privire la modalităţi creative şi frumoase de petrecere a timpului liber ca
student în Iaşi.

2. Obiectiv
Obiectivul acestor servicii de consultanţă este reprezentat de implicarea studenţilor universităţii în
derularea tuturor activităţilor planificate pentru realizarea Școlii de Vară cu elevii beneficiari şi
supravegherea elevilor pe toată durata şederii acestora, astfel încât să fie asigurată siguranţa
acestora.

3. Scopul serviciilor
În vederea îndeplinirii obiectivului serviciilor, Consultantul va realiza următoarele activităţi:
Consultanţii individuali vor:
- asigura supravegherea şi îndrumarea elevilor pe toată perioada de derulare a activităţilor
sub-proiectului;
- însoţi grupul de elevi spre locaţiile de desfăşurare a activităţilor sub-proiectului;
- împărtăşi din experienţa lor de student, oferind consiliere şi sfaturi pozitive legate de metode de
învăţare, comportament faţă de profesori, gestionare a timpului mai ales în timpul sesiunilor de
examene, aplicare pentru burse Erasmus sau pentru alte posibilităţi de obţinere a unor stagii de
practică sau studiu în ţară sau străinătate etc.;
- derula activităţi specifice cu elevii în vederea dezvoltării unor aptitudini referitoare la comunicare
academică scrisă sau verbală, susţinerea de prezentări, lucru în echipă etc.;
- oferi sfaturi elevilor cu privire la modalităţi creative şi frumoase de petrecere a timpului liber ca
student în Iaşi;
- anima timpul petrecut cu alumni în vederea simulării unei atmosfere de studenţie;
- împărtăşi din cunoştinţele şi experienţele lor privitoare la însemnătatea istorico-culturală a
oraşului Iaşi.
4. Livrabile
Ca rezultat al serviciilor descrise mai sus, Consultantul va trebui să transmită următoarele livrabile:
1. Un raport de realizare a activităţilor (descriptiv), elaborat de către consultantul individual, privind
toate activităţile pe care le-a realizat pe perioada exercitării contractului de consultanţă;
2. Liste de prezenţă zilnice pentru toate zilele de prestare a activităţilor în cadrul sub-proiectului.

5. Cerinţe privind calificarea Consultanţilor
În baza experienţei în domeniu, Consultantului i se solicită să presteze serviciile luând în considerare
principiul economiei și eficienţei şi să ofere nivelul etic şi profesional cel mai ridicat, astfel încât
Beneficiarul să fie capabil să finalizeze sub-proiectul finanţat în cadrul schemei de granturi pentru
universităţi - Programe de vară de tip punte (SGCU – PV), conform procedurilor descrise în Manualul
de Granturi şi termenelor din Acordul de Grant semnat cu MEN-UMPFE.
Competenţele minime cerute pe care trebuie să le dovedească Consultanţii sunt următoarele:
- studenţi înmatriculaţi la studii de licenţă, masterat sau doctorat în cadrul Universităţii „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi;
- studenţi cu situaţii şcolare bune şi foarte bune;
- studenţi înscrişi în ligi studenţeşti şi desfăşoară activităţi de voluntariat;
- studenţi care au experienţă în organizare de evenimente;
- studenţi care au mai fost implicaţi în derularea unor şcoli de vară sau în activităţi similare celor
din cadrul sub-proiectului.
6. Alţi termeni relevanţi
Perioadă de implementare/Durata serviciilor
21 – 30 iulie 2019, 10 zile
Locaţie
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Municipiul Iaşi: Bojdeuca lui Ion Creangă, sedii ale administraţiei publice locale pe care le vizitează
elevii, Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iaşi, teatru, muzee şi alte obiective culturale şi
religioase ale oraşului, care intră în programul de vizitare al elevilor.

Raportare
- un raport de realizare a activităţilor (descriptiv) în care fiecare consultant detaliază activităţile la
a căror realizare a contribuit pe toată perioada de angajare;
- liste de prezenţă pe zile.
Facilităţi oferite de Beneficiar
- acces la spaţiu/birou dotat cu calculator, în cazul în care un consultant individual – student are de
realizat o sarcină care presupune muncă de birou;
- acces la spaţiu de cazare şi masă în campusul universităţii, în apropierea elevilor – beneficiari ai
programului de vară;
- acces la documente ale proiectului în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea unor
sarcini de către consultantul individual;
- acces la materiale de publicitate în vederea distribuirii acestora elevilor beneficiari;
- acces la consumabilele achiziţionate prin proiect în măsura în care este necesar pentru realizarea
activităţilor de către consultantul individual.
Confidenţialitate
Consultantul nu trebuie sa comunice niciunei persoane sau entităţi vreo informaţie confidenţială
obţinută 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 confidenţial și vor deveni și rămâne proprietatea absolută a
Beneficiarului. Consultantul va transmite toată această documentaţie către Beneficiar până la
termenul final stabilit prin Contract sau până la expirarea acestuia.

