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Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Schema de Granturi pentru Licee 

Beneficiar: Liceul de Arte Victor Brauner 

Titlul subproiectului:  „CARTA- Competențe și abilități pentru reușita tinerilor artiști” 

Acord de grant nr. 834/13.10.2020 

 

Nr. 480 /18.03.2022 

 

 

Termeni de referință pentru 

 servicii de consilere și 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 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 MinisterulEducației 

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. 834/13.10.2020, semnat cu MEN-UMPFE, Liceul de Arte 

„Victor Brauner” Piatra Neamț a accesat în cadrul Schemei de granturi pentru licee (SGL) 

finanțate din proiectul ROSE un grant, subproiectul „CARTA - Competențe și abilități pentru 

reușita tinerilor artiști”. Din fondurile prevăzute pentru anul II de proiect alocat  pentru   

„Activități remediale și de consiliere”, 16004 Lei  sunt pentru servicii de consiliere de grup, 

evaluare aptitudini.  

2. Obiectiv 

Obiectivul acestor servicii de consultanță este - Dezvoltare personală, consiliere motivațională 

și coaching. 

I.2.1„VIITORUL MEU - CONSTRUCŢIA MEA” 

Tipul activităţii - Activitate de consiliere şi coaching 

Activitatea se adresează elevilor de la clasa a X-a - a XII-a din grupul ţintă care vor participa la 

activităţi de consiliere de grup în cadrul cărora, pe lângă evaluarea aptitudinilor prin teste 

standardizate, vor  explora modalităţi diverse de aplicare a unor proiecte personale, îşi vor 

exprima deschis opiniile şi ideile, vor cunoaşte personalităţi ale comunităţii locale, se vor 

informa cu privire la profesiile existente pe piaţa muncii şi se vor confrunta cu opiniile altor 

colegi. 

În anul II de proiect vor fi 6 grupe a câte 15 elevi care vor participa la programul de consiliere 

de grup ( total 138 de ore cu 90 elevi),   ce cuprinde  teme distincte cu privire la construirea 

unui traseu şcolar şi profesional valid: identificarea obiectivelor personale, corelarea 

potenţialului personal cu cerinţele pieţei muncii, dezvoltarea unor relaţii cheie, definirea 

misiunii personale. 
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3. Scopul serviciilor 

În vederea îndeplinirii obiectivului serviciilor, Consultantul va realiza următoarele activităţi: 

1.1.1 Activități de cunoaștere și intercunoaștere a membrilor grupului țintă,  identificarea  

nevoilor participanților și a resurselor disponibile. 

1.1.2 Activități privind cunoasterea si autocunoașterea personală pentru creșterea 

randamentului școlar si pentru îndeplinirea obiectivului propus. 

1.1.3 Activităti de utilizare a instrumentelor și practicilor de dezvoltare personală pentru 

îmbunătățirea calității vieții, precum și a unei mai bune gestionări a situațiilor provocatoare cu 

care se pot confrunta membrii grupului țintă.   

1.1.4 Activități pentru realizarea raportului psihologic care să cuprindă rezultatele obținute la 

testele de aptitudini, precum și la chestionarele de interese, și la testele de personalitate aplicate 

în vederea identificării profilului psiho profesional și a punctelor forte ale participanților  

1.1.5  Activități de consiliere și orientare școlară și profesională realizate față în față sau  în 

mediul online cu 6 grupe de câte 15 participanți implicate în proiect, administrarea de teste de 

aptitudini, completarea si interpretarea chestionarelor de interese, realizarea raportului 

psihologic, stabilirea unui obiectiv, identificarea pasilor de realizat pentru atingerea acestui 

obiectiv, conștientizarea obiceiurilor implicate si dobândite pentru realizarea obiectivului, 

analiza resurselor interne si externe, 

Se vor folosi discuții interactive, jocuri de rol, metafora, exerciții de conștientizare și 

autocunoaștere,  lucru pe echipe  

4. Livrabile 

Ca rezultat al serviciilor descrise mai sus, Consultantul va trebui să transmită următoarele 

livrabile: 

1. Planificarea activităților 

2. Rapoarte lunare de activitate  

3. Raport anual 

 

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 MEC-UMPFE. 

 

Competențele minime cerute pe care trebuie să le dovedească Consultanții sunt următoarele: 

- studii de licență în domeniul psihologie/psihopedagogie; 

- cursuri de specializare în domeniul Consiliere și orientare școlară și profesională; 

- minimum 5 ani de experienţă profesională în domeniul consilierii psihopedagogice; 

- cel puțin un proiect de dezvoltare în domeniul educațional; 

- cunostinţe operare PC; 

- experienţa profesională/ în proiecte educaționale dedicate grupurilor dezavantajate  este 

un avantaj. 
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6. Alți termeni relevanți 

 

Perioadă de implementare/ Durata serviciilor. 

- aprilie 2022 – septembrie 2022 

Locație. 

- CIP, Liceul de Arte G. Brauner și platforma liceului. 

Raportare. 

- Lunar – ultima zi a lunii. Primește și aprobă rapoartele – responsabil pedagogic Stanciu 

Alina. 

 

Facilități oferite de Beneficiar  

Platforma liceului G Suite for Education, acces la descrierea activității I.2.1 „VIITORUL 

MEU - CONSTRUCŢIA MEA” din subproiect. 

 

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. 

 


