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Anexa 5.7 - Termeni de referinld

Elroiectul privinel {nr,*15rx&ntul Secundar (I{{}Sh.1

Sshema de fir*tnturi pentrr* I-icee
ffi e*elle iar : C $ LE G I Li L N ATI Ol.lAL,. * {. T';\ \ri;\N $fX'iA" fuI;\RLi F{IT:\
't'itiul suhpr*i**tulni ; ..I3*ealaurcat, paryapod pentrut vin{d"

A*:orcl cle grant nr. SGL,'R?i nr. :85/ t]2.I {l"l(} I I

Termeni de referin{I pentru : Servicii de consultanld - specialiqti oameni de afaceri de

succes

1. Context
Proiectul privind lnvd!6m6ntul Secundar (Romania Secondary Education Project - ROSE), in
valoare totald de 200 de milioane de euro, este finanfat integral de Banca Internafionald' de

Reconstrucfie qi Dezvoltare (BIRD - Banca Mondial6), in baza Legii nr. 23412015 pentru

ratificarea Acordului de imprumut no. 8481 - RO (Proiectul privind tnvdldmdntul secundar)

intre Romdnia qi BIRD, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, Ei se va derula pe o

perioadd de 7 ani, in intervalul2Ol5 - 2022. Proiectul este implementat de cdtre Ministerul
Educaliei Nalionale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanlare Extem6.

Obiectivele de Dezvoltare ale proiectului ROSE sunt ?mbundtdlirea tranziliei de la liceu la
inv6!6m6ntul te(iar Ei creqterea gradului de retenlie in primul an de invildm6nt universitar in
instituliile finanlate in cadrul proiectului.

inbaza Acordului de Grant nr. SGL/R21rr.5851 02.10.2018, semnat cu MEN-UMPFE, :

COLEGIUL NATIONAL ,,OCTAVIAN GOGA" MARGHITA a accesat in cadrul Schemei

de granturi pentru licee (SGL) finanfate din proiectul ROSE un grant in valoare de 451 290

Lei pentru implementarea subproiectului ,,Bacalaureat, paqaport pentru viald" ;i intenlioneazd

sd, utilizeze o parte din fonduri pentru int6lniri ;i workshop-uri cu oameni de afaceri de

succes, const6nd in o sesiuni de intdlnire a 15 elevi din grupul !int6 cu 2 oameni de afaceri de

succes. Aceqtia vor veni cu un bagaj de cunoqtinle care s6-i determine pe elevi sd foloseascd

informalia primitd spre propriul lor succes, sd le imbundtdleascd percepfia despre viald, muncd

Ei sine.
2. Obiectiv
Obiectivul acestor servicii de consultanld este sb ii motiveze pe elevi sd participe la activitdlile
remediale in vederea obtinerii examenului de bacalaureat si ulterior deschiderii unei afaceri.

Scopul serviciilor
vederea indeplinirii obiectivului serviciilor, Consultantulvarealizaurmdtoarele activitEli:
- va programa intdlniri cu elevii din grupul lintd axate pe creqterea motivaliei elevilor qi

imbundtdlirea perceplia despre via\d,, muncd qi sine. cu frecven{a de 1 sesiuni( 4 ore I
sesiune), in funclie de calendarul qcolar

- va r[spunde de pregdtirea activitdlilor qi a materialelor necesare.

4. Livrabile
Ca reztltat al serviciilor descrise mai sus, Consultantul va trebui si transmitd urmdtoarele
livrabile:
- raport referitor la activitqtea desfdsuratd
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- lista de prezen{d de la activitatea deffisuratd
- suportul de formare
- planifi carea activitdlii
- chestionar de satisfaclie aplicat elevilor participanli
- dovezifoto din timpul activitdlii
5. Cerinfe privind calificarea Consultan{ilor
in baza experienlei in domeniu, Consultantului i se solicitd sd presteze serviciile ludnd in

considerare principiul economiei Ei eficienlei qi sa ofere nivelul etic qi profesional cel mai

ridicat, astfel inc6t Beneficiarul sd fie capabil sd fnalizeze sub-proiectul finanlat in cadrul

schemei de granturi pentru licee, conform procedurilor descrise in Manualul de Granturi qi

termenelor din Acordul de Grant semnat cu MEN-UMPFE.

Competenlele minime cerute pe care trebuie sd le dovedeascd Consultanfii sunt urmdtoarele:

- firma ate ca qi dominiu de activitate servicii de consultan[d, fapt dovedit prin

Certificatul de inregistrare sau prin Certificatului Constatator

- experfii firmei organizeaza sesiuni de consultan{d la sediul beneficiarilor
- firma desfEqoara activitati de consultanla in domeniul afacerilor

6. AUi termeni relevan{i

Perioadl de implem entarel Durata serviciilor.
Perioada de implementare este Aprilie 2019, perioadd in care se vor programa o

sesiune( 4 ore lsesiune), in funcfie de calendarul Ecolar

Locafie.
La sediul beneficiarului COLEGIUL NATIONAL ,,OCTAVIAN GOGA"

MARGHITA, judelul Bihor, Str. N.Bdlcescu , nr.80

Raportare.
La finalizarea contractului, furnizorul de servicii va intocmi un raport referitor la

activitdlile desJdEurate. Raportul, insolit de toate documentele livrabile prevdzute mai sus, va

fi predat in original co-ordonatorului de grant din cadrul COLEGIULUI NATIONAL
',,(jCTAVIAN 

GOGA" MARGHITA, sau vafi transmis prin poqtd la adresa beneficiarului-

Facilitifi oferite de Beneficiar.
ileneficiarul va pune la dispozilia furnizorului de servicii, o sald de clasd cu acces la

internet Si materiale iupd ,u* ui*rord: imprimantd, top de hdrtie xerox' dosare, agrafe,

capsatoi, markere, flip-chart, coli de Jtip-chart, laptop, videoproiector, boxe.

confiden{ialitate. consultantul nu trebuie sa comunice niciunei persoane sau entitd}i vreo

informalie confidenfialE oblinutd pe parcursul realizdrii serviciilor propuse.

Drepturi de proprietate intelectual[. Toate documentele elaborate sau pregdtite de cdtre

Con^sultant pentru-Beneficiar in cursul indeplinirii serviciilor vor avea caracter confidenlial qi

vor deveni qi .a*an. proprietatea absolutd a Beneficiarului. Consultantul va transmite toatd

aceast6 documentalie catre Beneficiar p0nb la termenul final stabilit prin Contract sau panala

expirarea acestuia.

Responsabil achizilir
Costelag Cristian


