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Termeni de referință pentru 

Derularea activităților de consiliere psihopedagogică și orientare profesională 

 

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 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. 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. 

 

2. Obiectiv 

Obiectivul acestor servicii de consultanță este creșterea eficienței procesului de dezvoltare a 

competențelor necesare promovării examenului de bacalaureat și creșterea procentului de acces 

în instituțiile superioare, prin participarea unui număr de 60 de elevi/an de proiect la activități 

de consiliere. 

Un alt obiectiv acestor servicii este să faciliteze asocierea informațiilor privind piața muncii și 

evoluția ocupațiilor, cu aptitudini și interese profesionale descoperite. 

 

3. Scopul serviciilor 

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

- familiarizarea cu profesiile relevante existente pe piața muncii; 

- conştientizarea cu elevii grupului țintă importanţa alegerii viitoarei profesii; 

- educarea elevilor grupului țintă în vederea unei bune orientări şcolare şi/sau profesionale; 

- încurajarea elevilor grupului țintă în luarea unei decizii corecte în funcţie de nivelul de 

cunoştinţe, aptitudini, deprinderi, și interese; 

- stimularea formării capacităţii de autocunoaştere şi pe această bază, conturarea unei imagini 

de sine corecte şi pozitive; 

- stimularea capacității de evaluare a ofertelor şcolare; 



- înlesnerea în mod direct contactul elevilor cu universul studenţesc, prin vizitarea sălilor de 

curs, a bibliotecilor, laboratoarelor, a căminelor studenţeşti, prin discuţii cu profesorii 

universitari, cu studenţii, etc. (vizite online). 

 Activitățile se vor desfășura în forma de jocuri interactive, de comunicare, de 

autocunoaștere, joc de rol ținute în grup, se vor administra teste de autocunoaștere, care permit 

elevilor să descopere tipul lor de personalitate, motivându-i pentru creșterea rezultatelor 

școlare, cât și pentru dezvoltarea personală.  

 În cadrul orelor de consultanță se vor identifica în primul rând cauzele numărului mare 

de absențe nemotivate, cauzele care conduc la neparticiparea în învățământul superior, și se vor 

identifica punctele slabe în pregătirea școlară a elevilor și eventualele puncte tari. 

 

4. Livrabile 

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

livrabile: 

- programul și tematica activităților; 

- rapoarte lunare de activitate; 

- chestionare aplicate; 

- analize ale chestionarelor aplicate; 

- liste de prezență. 

 

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 pentur licee, 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 Consultanții 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. 

 

6. Alți termeni relevanți 

 

Perioadă de implementare/ Durata serviciilor: 

Perioada estimată de implementare este ianuarie-iunie 2021. Durata contractului este de 6 luni, 

144 ore de lucru (6 ore de lucru săptămânal). 

 

Locație: Consultanții își vor desfășura activitatea la sediul Liceului de Arte „Nagy István” din 

Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr.18, județul Harghita. 

 

Raportare: Raportarea se realizează lunar, la finalul fiecărei activități implementate și la 

finalul contractului. Coordonatorul de grant primește și aprobă rapoartele. 

 



Facilități oferite de Beneficiar. 

Liceul de Arte „Nagy István” va oferi următoarele facilități pentru realizarea sarcinii: acces la 

documente legate de selectarea grupului țintă, articole birotice necesare realizării sarcinii, acces 

la un calculator și imprimantă, spațiu pentru desfășurarea activităților de consiliere. 

 

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. 

 

 

Coordonator grant, 

Nagy Zsuzsanna 

 


