
Anexa 5 - Formulare pentru achiziția de servicii de consultanță 

Anexa 5.1 - Termeni de referință 

 
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi Competitive pentru Universități  
Programe de Vară de Tip Punte (SGCU-PV) 
Beneficiar: Universitatea Babeș-Bolyai 
Facultatea de Educație Fizică și Sport  
Titlul subproiectului: Antrenarea și Dezvoltarea Abilităților pentru Studenție 
Acord de grant nr. 313/SGU/PV/IIII/18.06.2020 
 

Termeni de referință pentru servicii de supraveghetor elevi 
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. 313/SGU/PV/III/18.06.2020, semnat cu MEN-UMPFE, Universitatea 
Babeș-Bolyai, Facultatea de Educație Fizică și Sport a accesat în cadrul schemei de granturi 
Competitive pentru Universități, Programe de Vară de Tip Punte (SGCU-PV) un grant în valoare de 

283.926,00 Lei pentru implementarea subproiectului Antrenarea și Dezvoltarea Abilităților Pentru 
sTudenție (acronim ADAPT) și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru servicii de 
supraveghere a elevilor pe parcursul programului de vară. 
2. Obiectiv 
Obiectivul acestor servicii de consultanță este prestarea de servicii de supraveghere a elevilor pe 
parcursul scolii de vară, sesiunea 2021. 
 
3. Scopul serviciilor 
În vederea îndeplinirii obiectivului serviciilor, Consultantul va realiza următoarele activităţi: 

- Participă activ la ședința de stabilire a regulilor privind securitatea elevilor pe parcursul scolilor 

de vară; 

- Asigură respectarea regulilor de securitate stabilite pe parcursul activităților libere din cadrul 

programului de vară (pauze de odihnă, timp liber, pauze de masă, înainte de culcare). 

- Raportează tutorilor sau directorului de grant orice abatere de la aceste reguli. 

4. Livrabile 
Ca rezultat al serviciilor descrise mai sus, Consultantul va trebui să transmită următoarele livrabile: 
raport raport de progres, raport final 
 
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 Competitive 



pentru Universități, Programe de Vară de Tip Punte (SGCU-PV), conform procedurilor descrise în 
Manualul de Granturi şi termenelor din Acordul de Grant semnat cu MEN-UMPFE. 
 
 Competenţele minime solicitate din partea Consultantului sunt următoarele: 

 studii superioare demosntrate cu diplomă de licență*; 

 cunostinţe operare PC*; 

 minim 3 ani de experienţă profesională în domeniul învățământului secundar pe 
funcția de profesor. 
 

*Notă: studiile superioare demonstrate cu diplomă de licență și cunoștințele operare PC  sunt 
cerințe minime obligatori și nu vor fi punctate pentru selecția/departajarea candidaților. 
 
Competențe care constituie avantaje în procesul de selecție a Consultantului: 

 ocuparea funcției de profesor în cadrul unei unități școlare stabilită în localitatea din 
care provin elevii înscriși în grupul țintă la momentul evaluării candidaturilor; 

 candidatul este cadru didactic în următoarele domenii de specializare: educație fizică 
sau geografie; 

 experiența demonstrată în proiecte educaționale sau în organizarea de activități 
extracurriculare cu elevii (excursii, etc.). 

 
6. Alți termeni relevanți 
Perioadă de implementare/ Durata serviciilor. 
Serviciile vor fi prestate în perioada 30.08 - 12.09.2021 Supravaghetorii vor lucra în 2 schimburi, 8 ore 
pe zi în intervalele orare 8-16, 16-22 pentru a asigura supravegherea elevilor pe parcursul programului 
de vară. 
 
Locație. 
Consultanții cu funcția de supraveghetor își vor desfășura activitatea la sediul Facultății de Educație 
Fizică și Sport, Strada Pandurilor nr. 7, Cluj – Napoca. Pe perioada vizitei de studiu de la Padiș, aceștia 
vor însoții elevii la activitățile din locația respectivă. 
 
Raportare. 
Consultanții cu funcția de supraveghetor vor întocmi rapoarte de activitate de progres și finale. 
 
Facilități oferite de Beneficiar. 
Supraveghetorii vor avea acces la infrastructura educațională a Facultății de Educație Fizică și Sport și 
vor beneficia de sprijinul cadrelor didactice implicate în implementarea sub-proiectului. 
 
 
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. 
 
Director de proiect, 
Conf. univ. Marius-Alin Baciu 

 


