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Anexa 5 - Formulare pentru achiziția de servicii de consultanță 

 

Anexa 5.1 - Termeni de referință 

 
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi  Necompetitive Pentru Universități  
Beneficiar: Universitatea Babeș-Bolyai 
Titlul subproiectului: Stop Abandonului la Mate-Info! Yes to your future! (STAY)  
Acord de grant nr. 25/SGU/NC/I din data de 16.10.2017 
 

 
Termeni de referință pentru  

Consultanți care să susțină discursuri motivaționale destinate studenților din grupul țintă 
(Expert motivațional IT) 

 
 
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. 25/SGU/NC/I din data de 16.10.2017 semnat cu MEN-UMPFE, 
Universitatea Babeș-Bolyai a accesat în cadrul schemei de granturi necompetitive pentru universități 
un grant în valoare de 681.402,45 Lei pentru implementarea subproiectului Stop Abandonului la 
Mate-Info! Yes to your future! (STAY) și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru realizarea 
activității A1 Organizarea și derularea de workshop-uri, în cadrul căreia la începutul fiecărui an 
universitar se va organiza un teambuilding, unde studenții vor fi împărțiți în 10 grupuri (150 studenți/an 
implementare – 10 grupuri a câte 15 studenți). Participarea studenților la toate activitățile de grup (A1, 
A2, A3, A4) se va realiza pe grupurile astfel constituite.  
Consultanții vor participa exclusiv la activitățile de teambuilding, pregătind și susținând discursuri 
motivaționale în fața studenților. 
 
2. Obiectiv 
Obiectivul acestor servicii de consultanță este: 
Oferirea de suport motivațional studenților din grupul țintă, în vederea reducerii abandonului 
universitar, prin prezentarea unor povești de succes din domeniul IT. În vederea realizării acestui 
obiectiv, vor fi selectați 3 consultanți individuali. 
 
3. Scopul serviciilor 
În vederea îndeplinirii obiectivului serviciilor, Consultantul va realiza următoarele activități: 
Consultanții vor pregăti și vor susține în fața studenților discursuri motivaționale cu privire la utilitatea 
finalizării studiilor universitare pentru cariera profesională în domeniul matematicii și IT. Discursurile 
motivaționale vor fi susținute în cadrul teambuilding-ului organizat de echipa de implementare în 
cadrul activității A1. 
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În plus, Consultantul trebuie să efectueze următoarele: 

 Să comunice pro-activ cu echipa de implementare și cu studenții din grupul țintă, oferind 
informații utile. 

 
4. Livrabile 
Ca rezultat al serviciilor descrise mai sus, Consultantul va trebui să transmită următoarele livrabile: 

 discurs motivațional / prezentare discurs motivațional 
 
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, 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 finalizate.  

 Experiență minim 3 ani pe un post în domeniul IT. 
Competențe specifice:  

 Abilități de comunicare și persuasiune. 
 Capacitatea de motivare și coordonare, leadership. 
 Bună cunoaștere a industriei și sistemelor IT. 
 Bună cunoaștere a mediului de business. 
 Organizare, creativitate, flexibilitate. 

 
6. Alți termeni relevanți 
 
Perioadă de implementare/ Durata serviciilor. 
Perioada de implementare: 36 de luni, octombrie 2017 - octombrie 2020 
Durata contractului: 36 luni (derulând acțiuni și fiind remunerat în perioada de implementare a 
activității A1, în cadrul teambuilding-ului organizat - 1 lună/an). 
 
Locație. 
Spațiile Facultății de Matematică și Informatică precum și alte spații ale Universității Babeș-Bolyai.  
 
Raportare. 
Rapoartele se elaborează după modelul agreat în cadrul proiectului, se predau lunar, fiind colectate de 
asistentul de proiect și sunt aprobate de către directorul de grant. 
 
Facilități oferite de Beneficiar. 
Universitatea Babeș-Bolyai va pune la dispoziția consultantului toate cele necesare realizării sarcinilor: 
echipamente, spații, acces la documente, etc. 
 
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. 
 


