Anexa 5 - Formulare pentru achiziția de servicii de consultanță
Anexa 5.1 - Termeni de referință

Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi Necompetitive pentru Universităţi- SGNU
Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Titlul subproiectului: Finalizează studiile IT în FII (Facultatea de Informatică din Iași)! – InFIInit
Acord de grant nr. AG160/SGU/NC/II din 10.09.2019

Termeni de referință pentru servicii de consultanţă

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. AG160/SGU/NC/II din 10.09.2019, semnat cu MEN-UMPFE, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a accesat în cadrul schemei de granturi Necompetitive pentru UniversitățiSGNU un grant în valoare de 699790 Lei pentru implementarea subproiectului Finalizează studiile IT în FII
(Facultatea de Informatică din Iași)! – InFIInit și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru
următoarea activitate cu subactivităţile aferente.
A.II.: Derularea unor activităţi de îndrumare şi tutorat pentru disciplinele predate în anul I, inclusiv cu
privire la înţelegerea procedurilor/metodologiilor care reglementează viaţa studentului
Mod de implementare: Studenții anului 1, cu capacități de înțelegere și relaționare reduse, vor fi implicați
în activitățile de tutorat și îndrumare, realizate în grupe de câte 3-4 studenți din grupul țintă, îndrumați
de un mentor, student din anii mai mari. Aceste întâlniri vor avea loc periodic pe parcursul anului
universitar, la cererea studenților din grupul țintă și cu două sesiuni semestriale deschise pentru toți
mentorii și studenții implicați. În vederea unei comunicări eficiente se vor folosi canale de tip social media
(grupuri sau pagini Facebook, grup whatsapp), dintre cele mai frecvent folosite de cei impicați în activități.

2. Obiectiv
Obiectivul acestor servicii de consultanță are în vedere ca studenții să poată beneficia de o integrare
rapidă și eficientă în mediul universitar, prin derularea unor programe de consiliere individualizată și,
astfel, vor fi încurajați în obținerea unor rezultate pozitive în plan didactic și al dezvoltării personale, care
să conducă la o creștere a procentului de promovabilitate și de reducere a abandonului la sfârșitul anul I
de studii al ciclului de licență.
3. Scopul serviciilor
În vederea îndeplinirii obiectivului serviciilor, Consultantul student va realiza următoarele activităţi:
●
îndrumarea studenților pe toată perioada de derulare a activităților A.II în cadrul proiectului.
●
însoțirea și prezentarea studenților din grupul țintă, în caz că sunt solicitați, a spațiilor de
învățământ unde se vor derula activitățile remediale;
●
întâlniri care să permită împărtășirea directă a experienței lor de student, oferind consiliere şi
sfaturi legate de metode de învăţare, comportament faţă de profesori, necesitatea cunoaşterii
regulamentelor UAIC, gestionare a timpului atât în timpul sesiunilor de examene cât și în timpul
semestrului, aplicare pentru stagii Erasmus sau pentru alte tipuri de stagii de practică sau studiu în ţară
sau străinătate etc;
●
derularea de activități specifice cu studenții, în special de tip recomandare, în vederea dezvoltării
unor aptitudini referitoare la comunicare academică scrisă sau verbală, susţinerea de prezentări, lucru în
echipă etc.
Rezultate: participare activă în cadrul întâlnirilor față în față dar și în mediul virtual pentru promovarea
activităților proiectului și pentru tutorierea individuală a membrilor grupului țintă.
4. Livrabile
Ca rezultat al serviciilor descrise mai sus, Consultantul va trebui să transmită următoarele livrabile:
●
●

Liste de prezenţă
Raport de activitate la finalul fiecărui semestru

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 Necompetitive
pentru Universități- SGNU, 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:
Studenţi înmatriculaţi la studii de licenţă, master sau doctorat în cadrul Universităţii „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Informatică
Studenţi cu situaţii şcolare bune şi foarte bune;
Studenţi care desfăşoară activităţi de voluntariat sau care au mai fost implicaţi în derularea unor
proiecte sau activităţi similare celor din cadrul sub-proiectului (Zilele Porților Deschise, Caravana UAIC, Bun
venit la UAIC, Adoptă un boboc etc.);

Studenţi care au experienţă în organizare de evenimente
Studenți care au participat ca mentor sau Consultant Individual în proiecte ROSE din Facultatea de
Informatică sau UAIC

6. Alți termeni relevanți
Perioadă de implementare/ Durata serviciilor.

Perioada: decembrie2021 – iunie 2022
Durata contractului: decembrie2021 – iunie 2022
Numărul total de ore de lucru: 50 ore/consultant . Timp inegal de lucru. Plata se va face la final
de semestru , în funcție de numărul de ore prestate și raportate în raportul semestrial.
Locație.
Iaşi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Informatică

Raportare.
●
Raport final semestrial pe student mentor, care va include cel puţin datele şi locaţiile întâlnirilor
şi subiectele discutate.
●
Liste de prezenţă pe activitate
Facilități oferite de Beneficiar.
Acces la spațiu dotat cu calculatoare, în cazul în care un consultant individual – student – are de
realizat o sarcină care presupune muncă de birou;
Acces la documente ale proiectului în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea unor sarcini
de către consultantul individual;
Acces la materiale de publicitate în vederea distribuirii acestora studenților beneficiari;
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.

