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Anexa 5.1 – Termeni de referinţă 

 
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi  pentru Universităţi 
Beneficiar: Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava  
Titlul subproiectului: MIRAGES FLSC (Metode inovatoare împotriva riscului de abandon şi pentru 
ameliorarea gestionării propriei evoluţii de către studenţii Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale 
Comunicării) 
Acord de grant nr. 38/SGU/NC/I din 16.11.2017 

 
15.07.2022 

 

ANUNȚ MODIFICARE PERIOADA DE DESFĂȘURARE A STAGIULUI 
 
Anunțăm modificarea perioadei de desfășurare a stagiului precizate în Termenii de 
referință publicați pe 30.06.2022. 

 
Termeni de referință pentru Servicii prestate de consultanţi individuali, 

în vederea  organizării unui/unor Stagiu/Stagii de formare 
(Activitatea V.3. din Formularul de aplicaţie) 

 
 
 
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. 38/SGU/NC/I din 16.11.2017, semnat cu MEN-UMPFE, Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava (Facultatea de Litere şi Știinţe ale Comunicării) a accesat în cadrul 
schemei de granturi pentru universităţi (NC) un grant în valoare de 341768 lei pentru 
implementarea subproiectului ROSE – MIRAGES FLSC (Metode inovatoare împotriva riscului de 
abandon şi pentru ameliorarea gestionării propriei evoluţii de către studenţii Facultăţii de Litere şi 
Ştiinţe ale Comunicării) și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru organizarea unor 
Stagii de formare cu formatori din străinătate. 
 
2. Obiectiv 
Obiectivul acestor servicii de consultanță este organizarea unor Stagii de formare cu formatori din 
străinătate, pe teme legate de literatură, limbi străine, civilizaţii străine, dar şi de impactul 
cercetărilor din aceste domenii asupra contextului cultural, social, politic şi economic, implicit asupra 
diversificării pieţei muncii şi măririi ofertei de locuri de muncă pentru absolvenţii Facultăţilor de 
Litere şi Știinţe ale Comunicării. Stagiile de formare au ca obiectiv, deci, dezvoltarea competenţelor 
lingvistice, culturale, chiar antreprenoriale ale studenţilor de la Facultatea de Litere şi Știinţe ale 
Comunicării. 
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3. Scopul serviciilor 
În vederea îndeplinirii obiectivului serviciilor, Consultantul va realiza următoarele activităţi: 

- Va colabora cu echipa de implementare pentru a alege tema/titlul general al stagiului, apoi, 
dacă e cazul, mai multe subteme în vederea documentării şi dezbaterii, motivante pentru 
studenţi şi formatoare din punct de vedere lingvistic, cultural, dar şi existenţial, în măsura în 
care aprofundarea lor le-ar permite studenţilor să se integreze în comunitatea în care ar dori 
să trăiască (Exemple de teme: Dinamica identitară şi studiul limbilor străine, Construirea 
identităţii şi comunicarea interpersonală; Incidenţa paraverbalului şi nonverbalului în 
comunicare; Dialogul intercultural est-vest în contextul provocărilor contemporane.) 

- Va stabili, împreună cu membri ai echipei de implementare, activităţile care vor constitui 
stagiul de formare: prelegeri, dezbateri, diverse ateliere (lecturi şi interpretări de texte, 
vizionări de filme/piese de teatru/emisiuni culturale sau ştiinţifice, dramatizări, jocuri etc.). 

- Va propune materialele necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor prevăzute în cadrul 
stagiului.  

- Va redacta, împreună cu membri ai echipei de implementare, orarul echilibrat al stagiului (în 
jur de 20 de ore de activităţi). 
 

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

- Proiectul succint al stagiului, care să cuprindă titlul/tema general/ă, subtemele propuse, 
perioada de desfăşurare, activităţile prevăzute, orarul de desfăşurare, mijloacele şi strategiile 
utilizate; proiectul va fi dat directorului de grant în format imprimat, semnat, şi electronic. 

- Lista materialelor furnizate/recomandate studenţilor (sinteze teoretice, cerinţe ale 
activităţilor practice, texte analizate, trimiteri la documente audio-video, alte 
reperebibliografice), în format electronic. 

- Dacă este cazul, produse realizate împreună cu studenţii (texte redactate pe parcursul 
stagiului, traduceri, înregistrări audio-video, etc.); acestea vor fi predate directorului de grant 
în format electronic. 

 
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 pentru 
universităţi, 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: 

- competenţe profesionale: 
- studii de licenţă/doctorat în domeniul Filologie sau în domeniul Socio-umane; 
- minimum 5 ani de experienţă profesională în domeniul educaţional; 
- experienţă în derularea proiectelor ştiinţifice/didactice/culturale; 
- cunoştinţe de operare PC; 
- experienţa în proiecte dedicate grupurilor dezavantajate e un avantaj; 

- competenţe culturale;  
- competenţe lingvistice: dat fiind profilul publicului ţintă, consultantul trebuie să cunoască 

limba românâ măcar la nivelul B2, dar e preferabil ca limba în care îşi desfăşoară în mod  
curent activitatea să fie o limbă străină (engleza, franceza, germana, etc); cu alte cuvinte, 
consultantul trebuie fie să aibă ca limbă maternă o limbă străină, dar să cunoască limba 
română, fie să aibă ca limbă maternă limba română, dar să-şi desfăşoare activitatea 
profesională în străinătate; 
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- competenţe existenţiale: consultantul trebuie să cunoască bine şi să poată compara în 
beneficiul studenţilor cel puţin două spaţii culturale (România şi Franţa, România şi Marea 
Britanie,România şi Canada, România şi Statele-Unite, etc.).  

 
6. Alți termeni relevanți 
Perioadă de implementare/ Durata serviciilor. 
Stagiul trebuie să se desfăşoare în cadrul periodei 1.08.2022-4.09.2022. Stagiul prevede colaborarea 
consultantului cu membri ai echipei de implementare în vederea organizării a aproximativ 20 de ore 
de activităţi cu studenţii.  
 

Locație. 

Stagiul de formarese va desfăşura la USV sau on line. 
 
Raportare. 
Livrabilele  vor fi transmise directorului de grant (Simona-Aida Manolache, 
simonamanolache@litere.usv.ro) după cel mult 30 de zile de la data finalizării stagiului de formare.  
 
Facilități oferite de Beneficiar. 
Consultantul va beneficia de sprijinul echipei de management şi al echipei de implementare ale 
subproiectului ROSE – MIRAGES FLSC (în vederea multiplicării, de exemplu, a materialelor necesare 
pentru stagiu).  
 
Confidențialitate. Consultantul nu trebuie să 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. 
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