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Termeni de referinţă pentru servicii de consultanţă
CONSULTANŢI INDIVIDUALI – Studenţi sprijin activităţi online

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. 121/SGU/PV/II, 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 381874 Lei pentru implementarea subproiectului De-ale
viitorului: informatică și matematică (INFORMAT) și intenționează să utilizeze o parte din fonduri
pentru servicii de consultanţă pentru implementarea activităţilor operaţionale ale grupului ţintă.
Activităţile specifice pentru consultanții - studenţi sprijin activităţi online:
Studenţii sprijin activităţi online (studenți, absolvenţi şi/sau profesori din învăţământul
preuniversitar) angajați în proiect îi vor monitoriza şi supraveghea îndeaproape pe elevii participanți
pe durata activităţilor şcolii de vară, în primul rând pentru rezolvarea problemelor tehnice şi de orice
altă natură care ar putea afecta participarea elevilor la activităţi.
Consultanţii studenţi sprijin activităţi online îi vor ajuta pe elevi să se cunoască între ei, prin
organizarea unor activități de socializare, cu acordul prealabil și sprijinul echipei de implementare.
În cazul apariţiei unor evenimente nedorite care implică unii elevi, la solicitarea membrilor echipei de
implementare, consultanţii studenţi sprijin activităţi online se vor implica în rezolvarea acestor
probleme, împreună cu echipa de implementare.
De asemenea, Consultanții studenţi sprijin activităţi online vor informa imediat echipa de
implementare despre orice situație neprevăzută apărută pe timpul monitorizării şi supravegherii
elevilor.

2. Obiectiv
Obiectivul acestor servicii de consultanță este implicarea Consultanţilor, studenţi, absolvenţi şi/sau
profesori din învăţământul preuniversitar, în supravegherea şi monitorizarea elevilor pe durata
activităţilor şcolii de vară, astfel încât participarea acestora să aibă loc în bune condiţii.

3. Scopul serviciilor
În vederea îndeplinirii obiectivului serviciilor, Consultanţii studenţi sprijin activităţi online vor realiza
următoarele activităţi:
- supravegherea şi monitorizarea elevilor participanţi pe durata activităţilor şcolii de vară şi oferirea
de asistenţă în cazul problemelor care pot afecta participarea la activităţi;
- împărtăşirea din cunoştinţele şi experienţele lor privitoare la viaţa studenţească, dar şi la
însemnătatea cultural-istorică a oraşului Iaşi;
- anunțarea echipei de implementare a proiectului în legătură cu orice problemă identificată în
rândul elevilor.

4. Livrabile
Ca rezultat al serviciilor descrise mai sus, fiecare Consultant va trebui să transmită următoarele
livrabile:
 raport final de realizare a activităţilor (descriptiv), elaborat individual, cu privire la activităţile
desfăşurate pe perioada exercitării contractului de consultanţă

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
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 Consultanții1 - studenţi sprijin
activităţi online sunt următoarele:

1



student în ciclul de studii universitare de licenţă, master sau dcotorat în cadrul Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, având calitatea de student sau absolvent în perioada
desfășurării şcolii de vară2, respectiv profesor în învăţământul preuniversitar3;



student sau absolvent de studii universitare de licenţă, master sau dcotorat în cadrul
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi sau profesor în învăţământul preuniversitar fără
abateri disciplinare în activitatea academică, respectiv didactică4;



student sau absolvent de studii universitare de licenţă, master sau dcotorat în cadrul
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi sau profesor în învăţământul preuniversitar care

Candidații care nu îndeplinesc aceste competențe minime nu vor putea participa la selecție.
Dovedită prin adeverință de student eliberată de Secretariatul Facultății.
3
Dovedită prin adeverinţă de salariat.
4
Se va atașa o declarație pe propria răspundere.
2

dispune de resurse minime obligatorii necesare pentru desfășurarea activităților online
(echipament IT, cameră web și conexiune la internet)5.

6. Alți termeni relevanți
Perioadă de implementare/ Durata serviciilor
6 iulie – 19 iulie 2020, 14 zile consecutive. Programul de activitate: 8 ore pe zi.
Locații
 activităţi desfăşurate online

Raportare
Consultantul va elabora și va transmite:
 Raport final de realizare a activităţilor (descriptiv), în care sunt detaliate activităţile la a căror
realizare a contribuit pe toată perioada exercitării contractului de consultanţă.

Facilităţi oferite de Beneficiar
 Acces la documente ale proiectului, în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea unor
sarcini de către consultantul individual;
 Acces la consumabilele achiziţionate prin proiect, în măsura în care este necesar pentru
îndeplinirea unor sarcini pentru realizarea activităţilor de către consultantul individual.

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.
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Resursele de care dispun pentru realizarea activităţilor online vor fi pezentate în scrisoarea de interes.

