
Anexa 5 - Formulare pentru achiziţia de servicii de consultanţă 
 

Anexa 5.1 - Termeni de referinţă 
 

Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi: Schema de Granturi Necompetitive pentru Universităţi- SGNU 
Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
Titlul subproiectului: Reducerea riscului de abandon şi creşterea promovabilităţii prin 
dezvoltarea competenţelor academice şi pshiho-sociale ale studenţilor Facultaţii de Litere, anul 
I licenţă- STOP ABANDON!  
Acord de grant nr. 48/SGU/NC/I din data de 23.11.2017 
 

Termeni de referinţă pentru servicii de consultanţă 
 
1. Context 
Proiectul privind Învăţământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE), în 
valoare totală de 200 de milioane de euro, este finanţat integral de BIRD, în baza Legii nr. 
234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) 
între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la 
Washington la 17 aprilie 2015 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 757/12.10.2015), şi se va derula 
pe o perioadă de 7 ani, în intervalul 2015 – 2022. Proiectul este implementat de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă. 

Obiectivele de Dezvoltare ale proiectului ROSE sunt îmbunătăţirea tranziţiei de la liceu la 
învăţământul terţiar şi creşterea gradului de retenţie în primul an de învăţământ universitar în 
instituţiile finanţate în cadrul proiectului. 

În baza Acordului de Grant nr. 48/SGU/NC/I din data de 23.11.2017, semnat cu MEN-UMPFE, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi  a accesat în cadrul schemei de granturi 
Necompetitive pentru Universităţi- SGNU un grant în valoare de 681 261  Lei pentru 
implementarea subproiectului Reducerea riscului de abandon şi creşterea promovabilităţii prin 
dezvoltarea competenţelor academice şi pshiho-sociale ale studenţilor Facultaţii de Litere, anul 
I licenţă- STOP ABANDON!  şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru următoarea 
activitate: 
 
I.3. Organizarea si derularea de activități remediale privind nivelul de literație 
 
  Această activitate este focalizată pe lucrul cu textul, pe relaționarea și înțelegerea 
acestuia prin activități în clasă sprijinite pe lectură și studiu individual. Studenții vor fi expuși la 
tipuri diferite de texte: continue, non-continue, literare, non-literare, științifice, multimodale și se 
vor identifica organizatorii grafici cei mai eficienți pentru fiecare tip de text. Textele vor fi 
însoțite de exerciții de înțelegere a textului, de extragere a informațiilor, de rezumare și 
sintetizare a acestora. Se vor folosi metode interactive care să asigure implicarea studenților în 
învățare, dar și relația de sprijin tutore-student.  
 
 



2. Obiectiv 
 

- Dezvoltarea competențelor de literație ale beneficiarilor; 
- Înțelegerea textului citit și aplicarea informațiilor în contexte diferite; 
- Dezvoltarea capacității de analiză și gândire critică; 
- Îmbunătățirea performanței la evaluări. 

 
3. Scopul serviciilor 
 
În vederea îndeplinirii obiectivului serviciilor, Consultantul va realiza următoarele activităţi: 
 
  Această activitate este focalizată pe lucrul cu textul, pe relaționarea și înțelegerea 
acestuia prin activități în clasă sprijinite pe lectură și studiu individual. Studenții vor fi expuși la 
tipuri diferite de texte: continue, non-continue, literare, non-literare, științifice, multimodale și se 
vor identifica organizatorii grafici cei mai eficienți pentru fiecare tip de text. Textele vor fi 
însoțite de exerciții de înțelegere a textului, de extragere a informațiilor, de rezumare și 
sintetizare a acestora. Se vor folosi metode interactive care să asigure implicarea studenților în 
învățare, dar și relația de sprijin tutore-student. În fiecare lună se vor organiza workshop-uri în 
care studenții vor aplica metodele de literație pentru dezvoltarea competențelor de învățare 
activă, profundă și de transfer. 

Se vor organiza 2 ore de activitate/săptămână, timp de 28 de săptămâni aferente anului 
universitar 2018-2019. Activitățile de curs vor fi precedate de lecturi individuale, astfel încât în 
timpul cursului studenții să poată veni cu aspectele pe care nu le-au înțeles sau au fost parțial 
înțelese. Se vor organiza 6 workshop-uri a cîte 2 ore fiecare în care studenții vor aplica metodele 
de literație pentru dezvoltarea competențelor de învățare activă, profundă și de transfer. 
Workshop-urile se vor desfăşura pe parcursul a celor 28 săptămâni aferente anului universitar, iar 
programa/tematica desfăşurării lor va fi stabilită de către consultantul individual împreună cu 
directorul de grant, în funcţie de nevoile grupului ţintă identificate în seminariile de literaţie 
implementate în prealabil. Studenții vor fi organizați în grupe de 15-25, indiferent de 
limba/limbile pentru care s-au înscris la activitățile remediale. 

Rezultate vizate:  
‐ studenții din grupul țintă vor fi mai conștienți de beneficiile aduse de participarea la 

aceste activități la parcursul lor academic; 
‐ odată cu un nivel mai bun de înțelegere a textului, beneficiarii vor își vor putea însuși 

vocabularul academic și conținuturile mai eficient și avea o performanță la evaluări 
ameliorată;  

‐ beneficiarii vor fi mai responsabili față de propriul parcurs academic. 
 
4. Livrabile 
Ca rezultat al serviciilor descrise mai sus, Consultantul va trebui să transmită următoarele 
livrabile: 
 
- un raport lunar de realizare a activităţilor (descriptiv) în care consultantul detaliază 
activităţile desfasurate. 



- materialul educational folosit/curs, lunar; 
- fise cu prezenta studentilor; 
- fise cu activitatea si rezultatele studentilor; 
- rezultatele evaluarii finale ale studentilor si progresul acestora 
 
5. Cerinţe privind calificarea Consultanţilor 
În baza experienţei în domeniu, Consultantului i se solicită să presteze serviciile luând în 
considerare principiul economiei şi eficienţei şi să ofere nivelul etic şi profesional cel mai ridicat, 
astfel încât Beneficiarul să fie capabil să finalizeze sub-proiectul finanţat în cadrul schemei de 
granturi Necompetitive pentru Universităţi- SGNU, 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 Consultanţii sunt următoarele: 
 
 • Să stabilească cu claritate obiectivele educative pe care urmează să le realizeze studenții 
în cadrul activităților propuse; 

• Să identifice și să conceapă activități de învățare relevante; 

• Să creeze și să mențină în sala de curs un climat de lucru care favorizează învățarea, 
motivația intrinsecă a învățării și dorința de a realiza sarcinile de lucru propuse; 

• să încurajeze interacțiunea socială a studenților în discutarea și realizarea diverselor 
activități de învățare; 

• Să ofere studenților o structură de lucru de natură să ghideze activitatea de învățare; 

• Să ofere studenților sarcini de lucru, provocatoare, interesante, de natură să stimuleze 
dezvoltarea lor intelectuală; 
  
6. Alţi termeni relevanţi 
 
Perioadă de implementare/ Durata serviciilor. 
 
Perioada: anul universitar 2018-2019 
Durata: 2 ore/săptămână*28 saptamani/an universitar, 6 workshopuri a cate 2 ore/ workshop/ 
an universitar 
Total 56 +12 = 68 ore 
 
Plata 

 
A. Plafon 
Pentru Activităţile efectuate, Beneficiarul va plăti Consultantului o sumă ce nu va depăşi 

valoarea de 13 600 lei, cu o Rata pe oră 200 lei/ ora (brut). Această sumă a fost stabilită luând în 
considerare faptul că include toate costurile şi profiturile Consultantului, precum şi toate taxele 
impuse Consultantului. 



B. Graficul de plăţi 
Graficul de plăţi este specificat în cele ce urmează: 

 Lunar, pana la finalizarea contractului 
 
Locaţie. 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
Facultatea de Litere Iaşi 
 
Raportare. 
 

- un raport lunar de realizare a activităţilor (descriptiv) în care consultantul detaliază 
activităţile desfasurate. 

- materialul educational folosit/curs, lunar; 
- fise cu prezenta studentilor; 
- fise cu activitatea si rezultatele studentilor; 
- rezultatele evaluarii finale ale studentilor si progresul acestora 

 
Facilităţi oferite de Beneficiar. 
 

‐ Acces la spaţiu/birou dotat cu laptop şi multifunctională 
‐ 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; 
 
 
Confidenţialitate. Consultantul nu trebuie sa comunice niciunei persoane sau entităţi vreo 
informaţie confidenţială obţinută 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 confidenţial şi vor 
deveni şi rămâne proprietatea absolută a Beneficiarului. Consultantul va transmite toată această 
documentaţie către Beneficiar până la termenul final stabilit prin Contract sau până la expirarea 
acestuia. 
 
 


