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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. 327/SGU/PV/III din data de 18.06.2020, semnat cu MEN-UMPFE, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a accesat în cadrul schemei de granturi pentru 
Universități – SGCU-PV un grant în valoare de 181.910 lei pentru implementarea subproiectului 
Descoperă-ţi vocaţia prin educaţie! Şcoala de vară - Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei (DEVO) și 
intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru contractarea unui consultant individual (1 

reprezentant al ISJ), în anul I de proiect, pentru implicarea în următoarea activitate cu grupul țintă: 

 

3.5 Derularea unei întâlniri cu reprezentanţi ai unor angajatori ai absolvenţilor FPSE  

În cadrul programului se va organiza o întâlnire on-line,  unde elevii vor avea ocazia să se întâlnească 
cu  reprezentanţi din cadrul ISJ din Iaşi pentru a discuta despre posibilitățile de angajare în contextul 
în care doresc să aleagă un parcurs academic în cadrul FPSE.  
Un puternic factor motivator în favoarea deciziei elevilor de a urma studii superioare în domeniul 
Psihologiei şi Ştiinţelor educaţiei îl constituie oferirea unor informaţii corecte, complete, de 
actualitate, de către reprezentanţi ai angajatorilor. Reprezentanţii  ISJ-ului vor oferi informaţii 
relevante privind tipurile de posturi, numărul aproximativ disponibil, rolurile profesionale și 
competențele necesare aferente posturilor care pot fi ocupate de absolvenţii FPSE. 
 
2. Obiectiv 

Obiectivul acestor servicii de consultanță este reprezentat de  implicarea în activități de informare 
vocațională cu grupul țintă a consultantului individual, cu privire la tipurile de posturi disponibile 
pentru absolvenții FPSE, la rolurile și competențele aferente, în vederea implementării cu succes a 
primei ediții a Școlii de vară DEVO, organizată în perioada 31 august-13 septembrie 2020. 
 

3. Scopul serviciilor 

În vederea îndeplinirii obiectivului serviciilor, Consultantul va realiza următoarele activităţi: 
- Va prezenta din perspectiva ISJ posturi în care se pot  angaja absolvenții specializărilor FPSE; 



- Va prezenta avantajele profesionale de care pot beneficia angajații ; 
- Va descrie aspecte ale activităților profesionale specifice diverselor posturi din sistemul de 

învățământ accesibile absolvenților FPSE; 
- Va prezenta roluri și competențe solicitate angajaților în posturile menționate; 
- Va prezenta pașii de urmat pentru construirea carierei în sistemul de învățământ ; 
- Va răspunde întrebărilor elevilor cu privire la traseul educațional și profesional în carieră în 

domeniile psihologiei, pedagogiei, psihopedagogiei speciale și pedagogiei învățământului 
primar și preșcolar. 

 
4. Livrabile 

Ca rezultat al serviciilor descrise mai sus, Consultantul va trebui să transmită următoarul livrabil: 
Un raport de realizare a activităţilor (descriptiv), elaborat de către consultantul individual (1 
reprezentant al ISJ-ului), privind toate activităţile pe care le-a realizat pe perioada exercitării 
contractului de consultanţă; 
 
5. Cerințe privind calificarea Consultanților 

În baza experienței în domeniu, Consultanților li 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 
Universități – SGCU-PV, 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 Consultantul sunt următoarele: 

1. Competențe profesionale dovedite prin diplomă de licență în domeniul 
psihologiei/pedagogiei/pedagogiei învățământului primar și preșcolar/psihopedagogiei 
speciale/asistenței sociale. Diploma de masterat sau doctorat în domeniul psihologiei sau 
științelor educației constituie un avantaj 

2. Experiență profesională dovedită prin adeverință de angajat în ISJ cu vechime de minim 3 ani 
în instituție. Deținerea unei poziții de conducere în organizație, precum și implicarea în 
activități de selecție și de evaluare și promovare a personalului didactic constituie avantaje.  
 

6. Alți termeni relevanți 

 

Perioadă de implementare/ Durata serviciilor. 

Perioada de implementare este 31 august-13 septembrie 2020.  
Durata serviciilor este de 2 ore. 
 

Locație. 
Consultantul iși va desfășura activitatea cu grupul țintă on-line atât din spațiile destinate lucrului cu 
grupul țintă, cât și de la locul de muncă sau de la domiciul lui. 
 
 
Raportare. 

Un raport de realizare a activităţilor (descriptiv), elaborat de către consultantul individual (1 
reprezentant al ISJ-ului), privind toate activităţile pe care le-a realizat pe perioada exercitării 
contractului de consultanţă; 
 

Facilități oferite de Beneficiar. 

În vederea desfășurării în condiții optime a activităților cu elevii din grupul țintă, consultantului 
individual (1 reprezentant al ISJ-ului) li se vor oferi următoarele facilități: 

- Acces la spaţiu/birou dotat cu calculator,  dotat cu camera web în măsura în care se solicită 



- Acces la consumabilele achiziţionate prin proiect în măsura în care acestea sunt necesare 
pentru îndeplinirea unor sarcini pentru realizarea activităţilor de către consultanții individuali 
(reprezentanți ai angajatorilor). 
 
 

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. 


