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Introducere 

În baza Acordului de Grant nr. nr. 587/SGL/RII din data 02.10.2018, încheiat cu Ministerul Educației 

Naționale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), Liceul Ortodox 

”Episcop Roman Ciorogariu” Oradea a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee derulate în cadrul 

Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 315903 Lei pentru implementarea 

subproiectului „Pregătire temeinică pentru reușită școlară” și intenționează să utilizeze o parte din fonduri 

pentru desfășurarea unor activitățile de consiliere psihologică și dezvoltare personală. 

Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în “Termenii de referinţă” 

anexaţi. 

Liceul Ortodox ”Episcop Roman Ciorogariu” Oradea 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 în domeniul Psihologie/Consiliere 

psihologică 

• cursuri de specializare în domeniul Programarea Neuro-Lingvistică 

• minim 10 ani de experienţă profesională în domeniul Psihologie/Consiliere psihologică 

• cunostinţe operare PC 

• experienţa profesională în proiecte educaționale dedicate grupurilor dezavantajate este un 

avantaj 

 

 

 



Candidatul care obţine punctajul cel mai bun în urma aplicării criteriilor de mai jos, va fi invitat pentru 

negocierea contractului. 

 

 

 
CRITERII 

PUNCTAJ MAXIM 
POSIBIL  

1. 
Calificări Generale generale (educaţie şi instruiri efectuate în 

general, ani de experienţă, funcţia deţinută, etc.) 
30 puncte 

2. 
Calificări şi abilităţi Specifice specifice (educaţie, instruiri şi 

experienţă în domeniul specific, relevante pentru sarcina 

alocată) 

50 puncte 

3. 
Experienţă în domeniul educației/ învățământului secundar 

superior 
20 puncte 

 Punctaj maxim  total 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 Ortodox „Episcop 
Roman Ciorogariu” Oradea 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 (diplomă de licență, diplomă de master/studii aprofundate, 

diplome, certificate, adeverințe) 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, 

fax sau e-mail) până la data de 25.10.2021, ora 14:30. 

 
 
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa de mai jos, în timpul orelor de lucru 8:00 – 16:30. 

 

Denumire achizitor: Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea 

 

În atenția: Pr. Prof. Radu Valer Rus 

Adresă: Oradea, str. Republicii, nr. 48 

Tel/Fax: 0359.410.595 

E-mail: licortoradea@yahoo.com 

 
1 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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Termeni de referință pentru 

activitățile de consiliere psihologică și dezvoltare personală 

 

 

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. 587/SGL/RII din data 02.10.2018, semnat cu MEN-

UMPFE, Liceul Ortodox ”Episcop Roman Ciorogariu” Oradea  a accesat în cadrul Schemei de 

granturi pentru licee (SGL) finanțate din proiectul ROSE un grant în valoare de 315903 Lei 

(pentru implementarea subproiectului „Pregătire temeinică pentru reușită școlară” și 

intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru desfășurarea unor activitățile de consiliere 

psihologică și dezvoltare personală. 

 

2. Obiectiv 

Obiectivul acestor servicii de consultanță este dezvoltarea capacității de autocunoaștere, 

de luare asumată a deciziilor referitoare la viața personală cât și la traseul educațional-

profesional, întărirea încrederii în propria persoană, identificarea modalităților optime de 

afirmare personală, dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare pozitivă, creșterea 

motivației pentru învățare, adoptarea deprinderilor eficiente de studiu, investigarea opțiunilor 

de carieră. 

 

3. Scopul serviciilor 

În vederea îndeplinirii obiectivului serviciilor, Consultantul va realiza următoarele 

activităţi: 

1. Activități de consiliere psihologică și dezvoltare personală 

Activitățile de consiliere vor fi implementate pe parcursul celui de-al patrulea an de derulare 

a proiectului (noiembrie 2021 - august 2022) cu o frecvență de 8 ore/lună, 8 luni/an (64 ore/an), 

în afara orelor de curs și exceptând perioadele vacanțelor. Modul de desfășurare: consiliere de 

grup, fiecare grup fiind alcătuit din aproximativ15 elevi, iar la solicitarea elevilor consiliere 

individuală. Resurse umane: 77 elevi din clasele IX-XII – cu rol de beneficiari ai proiectului; 

un psiholog – cu rol de specialist care elaborează, organizează și implementează activitățile 

specifice de consiliere psihologică și dezvoltare personal. Activitățile de grup se vor defășura 



în format on-line, utilizând resursele unității de învățământ (Google Workspace for Education), 

iar cele de consiliere individuală – la solicitarea elevului – tot on-line cu ajutorul acelorași 

instrumente. 

Activitățile de consiliere psiho-educațională sunt corelate cu cele remediale, deoarece vin 

în sprijinul acestora: un elev care își cunoaște propriile capacități și abilități va lua cele mai 

bune decizii pentru el, va stabili obiective de carieră și va fi motivat și perseverent spre 

îndeplinirea acestora. 

2. Școala de vara – „Să învățăm cu pasiune  și din pasiune” 

Școala de vară este activitatea practic-aplicativă care are rol de aprofundare și valorificare a 

cunoștințelor de limba și literatură română, de limba engleză și de comunicare și de 

interrelaționare însușite în cadrul programului de pregatire suplimentară la disciplinele de 

bacalaureat  și  a programului de consiliere. La școala de vară elevii vor participa la activități 

care le vor dezvolta abilitățile de comunicare, de relaționare armonioasă, gustul pentru artă și 

în mod special pentru literatură și teatru, spiritul creativ și încrederea în sine, valorificându-se 

totodată și conținuturile din programa pentru examenul de bacalaureat la limba  și literatură 

română  și limba engleză. Activitățile școlii de vară întăresc încrederea în sine a elevilor și  îi 

sprijină în exersarea comunicării și relaționării, fiind și  o punere în practică  a cunoștințelor 

acumulate în cadrul activităților remediale  de pregătire suplimentară. 

Școala de vara se desfășoară o dată pe an, cu o grupă de 15 elevi din clasa a XI-a. Activitățile 

vor fi implementate pe parcursul a șapte zile din vacanța de vară într-o locație din județul Bihor 

și vor cuprinde  ateliere de lucru  însumând zilnic 2 ore la limba și literatură română, 2 ore la 

limba engleză și  2 ore pentru exersarea comunicării și  interrelaționării armonioase. Aceste 

activități se vor desfășura după un orar stabilit pe  zile și ore.  Activitățile vor avea caracter 

interactiv și vor include astfel: dramatizări ale unor opere literare studiate la limba și literatură 

română, șcenete, improvizație,ateliere de creație literară (creative storytelling/ writing), jocuri 

de rol/ simulare de situații reale, jocuri didactice,  ateliere de  comunicare, de oratorie/vorbire 

în public, dezbateri pe teme de interes. Resursele umane implicate în activitățile școlii de vara 

sunt  30 de elevi ( 15 elevi pe an), 1 profesor de limba  și literatura română, 1 profesor de limba 

engleză și 1 consilier școlar  care vor desfășura un număr de 42 ore/an. 

Responsabilitățile cadrelor didactice sunt: stabilirea orarului; proiectarea ,planificarea , 

coordonarea și realizarea activităţilor; elaborarea materialelor didactice necesare; utilizarea  

metodelor interactive implicând elevii astfel încât  să  valorifice  atât cunoștințele cât și 

originalitatea  și  talentul acestora; monitorizarea  prezenţei  și evaluarea activității elevilor. 

3. Ateliere de lucru/workshopuri elev-părinte 

Aceste workshopuri vor ține fiecare câte 2 ore, se vor derula cu o frecvență de 2/an pentru 

fiecare grupă, astfel se vor derula 8 activități/an pentru cele 4 grupe. Scopul acestora este de a 

dezvolta și întări coeziunea familială, a ameliora și/sau îmbunătăți relațiile de comunicare și de 

relaționare intrafamilială, precum și de a dezvolta familia ca resursă social-emoțională în 

dezvoltarea școlar-profesională a elevilor din grupul țintă. 

Fiecare workshop se va desfășura on-line, prin intermediul Suitei Google Workspace for 

Education. La activitate participă elevii din grupul țintă – cu rol de beneficiari și câte un membru 

din familie: părinte/tutore sau persoană de apartenență (bunic/ă, unchi/mătușă, frate etc) – cu 

rol de beneficiari indirecți și resurse umane socio-emoționale. Familia îndeplinește un rol major 

în sprijinirea elevilor în parcurgerea traseului educațional individual, deoarece ea constituie o 

resursă emoțional-socială care trebuie valorificată. Workshopurile vor fi elaborate, organizate 

și implementate de către consilierul școlar. Se vor utiliza instrumente specifice obiectivelor 

activității: chestionare, teste, scale, filme, materiale didactice etc. 

Workshopurile elev-părinte sunt corelate pozitiv cu activitățile remediale și cele de 

consiliere, deoarece atragerea familiei ca resursă în sprijinirea absolvirii și promovării la 



examenul de bacalaureat este un factor important. Familia constituie unul din factorii 

decizionali în urmarea unei cariere, are rol de sprijin emoțional, motivațional și de monitorizare 

a progresului școlar. Elevii beneficiari din grupul țintă vor realiza diverse sarcini în colaborare 

cu părintele/tutorele în scopul dezvoltării sentimentelor de coeziune și de sprijin emoțional, 

precum și de cunoaștere reciprocă.   

Durata fiecărui workshop este de 2 ore. 

4. „Cunoaște modelele comunității din care faci parte!” 

La fiecare activitate va fi invitată o persoană care reprezintă un model social și/sau 

profesional și care poate oferi exemple de bună practică, de gândire pozitivă, de motivare și 

atitudini de succes. 

Frecvența acestui tip de activitate va fi una/an, pentru fiecare grupă, în lunile ianuarie-

februarie și se vor desfășura în sala festivă a liceului. Resurse umane: elevii din grupul țintă, 

consilierul școlar – cu rol de moderator al activității, persoana invitată – cu rol de model socio-

profesional. 

În cadrul acestor activități elevii beneficiari corelează în plan concret rezultatele școlare cu 

activarea pe piața muncii. Un elev care promovează examenul de bacalaureat are șanse reale și 

mult mai mari de a se angaja pe locul de muncă dorit. Aceste activități, corelate cu cele 

remediale, cu cele de dezvoltare personală sporesc șansele absolvirii liceului și promovării 

examenului de bacalaureat. 

Beneficiarii activității vor fi elevii din grupul țintă, care vor avea oportunitatea să 

interacționeze cu persoane de succes, acestea oferindu-le modele pozitive de gândire, de 

comportamente, de atitudini. 

Durata unei activități este de 2 ore și se va susține o dată/an, tot în mediul on-line. 

 

4. Livrabile 

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

livrabile: 

Raport preliminar întocmit în urma aplicării unor chestionare privind nevoile de dezvoltare 

personală a elevilor din grupul țintă 

Tematica activităților ce urmează a fi desfășurate – luna noiembrie 

Fișe de pontaj lunare 

Raport de activitate lunar întocmit în urma desfășurării activităților de consiliere psihologică 

și dezvoltare personală  

Raport întocmit în urma desfășurării activității extrașcolare Școala de vara – „Să învățăm cu 

pasiune  și din pasiune” 

Raport întocmit în urma desfășurării activităților extrașcolare Ateliere de lucru/workshopuri 

elev-părinte și „Cunoaște modelele comunității din care faci parte!” 

 

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 universitare în domeniul Psihologie 



Studii postuniversitare/master Consiliere psihologică 

Competențe profesionale ocupația/calificarea Consilier orientare privind cariera 

Competențe profesionale ocupația/calificarea Specialist în activitatea de coaching 

 

 

 

 

6. Alți termeni relevanți 

 

Perioadă de implementare/ Durata serviciilor. 

 

1. Activități de consiliere psihologică și dezvoltare personală 

Activitățile de consiliere vor fi implementate în perioada noiembrie 2021 - august 2022 cu 

o frecvență de 8 ore/lună, 8 luni/an (64 ore/an), în afara orelor de curs și exceptând perioadele 

vacanțelor. 

2. Școala de vara – „Să învățăm cu pasiune  și din pasiune” 

Activitățile cuprinse în cadrul Școlii de vară se vor desfășoară timp de o săptămână (șapte 

zile), în luna august 2022, și vor cuprinde zilnic ateliere de lucru însumând 2 ore la limba și 

literatură română, 2 ore la limba engleză și  2 ore pentru exersarea comunicării și  

interrelaționării armonioase. 

3. Ateliere de lucru/workshopuri elev-părinte 

Aceste workshopuri vor ține fiecare câte 2 ore, se vor derula cu o frecvență de 2/an pentru 

fiecare grupă, astfel se vor derula 8 activități/an pentru cele 4 grupe (total 16 ore). 

4.  „Cunoaște modelele comunității din care faci parte!” 

Durata unei activități este de 2 ore și se va susține o dată/an. 

 

Locație. 

Activitățile din cadrul Școlii de vară vor fi implementate pe parcursul a șapte zile din 

vacanța de vară într-o locație din județul Bihor. 

Celelalte activități se vor desfășura în regim on-line. 

 

Raportare. 

Se vor întocmi: 

Raport preliminar întocmit în urma aplicării unor chestionare privind nevoile de dezvoltare 

personală a elevilor din grupul țintă – noiembrie 2021 

Tematica activităților ce urmează a fi desfășurate – noiembrie 2021 

Raport de activitate lunar întocmit în urma desfășurării activităților de consiliere psihologică 

și dezvoltare personală 

Raport întocmit în urma desfășurării activității extrașcolare Școala de vară – „Să învățăm cu 

pasiune  și din pasiune” 

Raport întocmit în urma desfășurării activităților extrașcolare Ateliere de lucru/workshopuri 

elev-părinte și „Cunoaște modelele comunității din care faci parte!” 

Documentele vor fi prezentate spre aprobare coordonatorului de grant în termen de două 

săptămâni de la încheierea activităților. 

 

 

 

 

 



Facilități oferite de Beneficiar. 

Resursele materiale și logistice pentru activitățile de consiliere și cele pentru atelierele 

de lucru/workshopuri elev-părinte, respectiv activitățile intitulate generic „Cunoaște modelele 

comunității din care faci parte!”, care vor fi puse la dispoziția consilierului școlar sunt: sala 

festivă dotată cu videoproiector, laptop, xerox, imprimantă cu 2 tonere/an, 10 topuri hârtie/an, 

60 pixuri, 4 bibliorafturi, 5 seturi folii de plastic/an, 10 dosare plastic/an, 5 seturi markere 

whiteboard, 1 capsator și 5 cutii capse. 

Resursele materiale/ logistice necesare desfășurării activităților din cadrul Școlii de vară, 

care vor fi puse la dispoziția consilierului școlar sunt: facilități de cazare și masă pentru 15 elevi 

și 3 profesori anual,  sală de conferințe, 2 topuri de hârtie pentru fișe de lucru, 1 toner copiator, 

1 toner pentru imprimantă, 30  dosare, 6 bibliorafturi pentru colectat materialele, seturi de folii 

(10/an), 3 seturi foi pentru flipchart, 4 seturi de markere,  60 pixuri,  5 cutii creioane colorate, 

5 seturi acuarele si 15 pensule, 10 bucăți lipici, 5 foarfeci (pentru realizarea recuzitei). 

 

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. 

 


