Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
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INVITAȚIE DE PARTICIPARE
(SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI)

Denumirea Sarcinii: consiliere psihopedagogică, orientare școlară și profesională pentru elevii care

provin din familii ai căror părinți sunt plecați în străinătate, pentru elevii identificați cu CES, elevii
grupului ţintă şi părinţii acestora
Introducere
În baza Acordului de Grant nr. 813, semnat cu MEN-UMPFE, Liceul de Arte „Nagy István” din
Miercurea Ciuc a accesat în cadrul Schemei de granturi pentru licee (SGL) finanțate din proiectul
ROSE un grant în valoare de 232.833 lei pentru implementarea subproiectului „O șansă pentru
toți!” și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru Derularea activităților de consiliere
psihopedagogică și orientare profesională.
Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în “Termenii de
referinţă” anexaţi.
Liceul de Arte „Nagy István” din Miercurea Ciuc invită consultanți eligibili (”Consultanți”) să-și
exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării Serviciilor. Consultanții interesați
vor transmite informații prin care să demonstreze că dețin calificările solicitate și experiență
relevantă pentru a presta serviciile.
Va fi selectat un Consultant în conformitate cu metoda Selecția Consultanților Individuali definită
în Ghidul de implementare, parte a Manualului de granturi, publicat pentru Schema de granturi
pentru Licee din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE, pe site-ul
www.proiecte.pmu.ro/ROSE/.
Criterii de Calificare și Selecție
Competenţele minime solicitate din partea Consultantului sunt următoarele:
 studii de licență/ postuniversitare/ master/ doctorat in domeniul Psihologie;
 cursuri de specializare în domeniul Consiliere școlară și profesională;
 minim 5 ani de experiență profesională în domeniul Consilier școlar la nivel liceal;
 cunoștințe operare PC;
 experiență profesională în activități educaționale dedicate grupurilor dezavantajate.

Candidatul care obţine punctajul cel mai bun în urma aplicării criteriilor de mai jos, va fi invitat
pentru negocierea contractului.
CRITERII
1.
2.
3.

Calificări generale (educaţie şi instruiri efectuate în general,
ani de experienţă, funcţia deţinută, etc.)
Calificări şi abilităţi specifice (educaţie, instruiri şi
experienţă în domeniul specific, relevante pentru sarcina
alocată)
Experienţă în domeniul educației/ învățământului secundar
superior
Punctaj maxim total

PUNCTAJ
MAXIM POSIBIL
30 puncte
50 puncte
20 puncte
100 puncte

Conflict de interese
În conformitate cu prevederile Ghidului Consultantului al Băncii Mondiale1, consultanții au
obligația să ofere consiliere profesională, obiectivă şi imparţială şi în orice moment să asigure
clientul Liceul de Arte „Nagy István” din Miercurea Ciuc împotriva oricărui risc ce-i poate afecta
interesele, fără să aibă în vedere lucrări viitoare, iar în prestarea serviciilor de consultanţă trebuie
să evite orice conflict cu alte sarcini sau cu propriile interese. Consultanţii nu vor fi angajaţi pentru
sarcini care ar fi în conflict cu obligaţii anterioare sau curente faţă de alţi clienţi, sau care i-ar pune
în poziţia să nu-şi poată exercita sarcinile în cel mai bun interes al Beneficiarului de grant.
Prezentarea Scrisorilor de interes
Consultanții interesați sunt invitați să depună o Scrisoare de Interes, însoțită de CV. Pentru a valida
informațiile prezentate în CV, se vor atașa documente justificative (diplome, certificate, adeverințe,
contracte similare etc.) care să ateste modul de îndeplinire a Criteriilor de Calificare și Selecție.
Toate documentele menționate anterior se transmit în formă scrisă la adresa de mai jos (în original,
sau prin poştă sau prin e-mail) până la data de 5. octombrie 2021, ora 12:00
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa de mai jos, în timpul orelor de lucru 8:00 – 14:00.
Denumire achizitor: Liceul de Arte „Nagy István” din Miercurea Ciuc
În atenția: Nagy Zsuzsanna, director
Adresă: Miercurea Ciuc 530104, Piața Libertății nr.18, jud. Harghita
Tel/Fax: 0787574194
E-mail: la.nagyistvan@eduhr.ro

Paragraful 1.9 din „Ghidul privind selecţia şi angajarea consultanţilor în cadrul Împrumuturilor acordate de către
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Creditelor IBRD și Granturilor acordate de Asociația de
Dezvoltare Internațională IDA” publicat de către Bancă în ianuarie 2011 (revizuit în Iulie 2014) , numit „Ghidul
Consultantului”.
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