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Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi pentru Universităţi – Programe de Vară 
Beneficiar: USAMV Cluj-Napoca, Facultatea Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor 
Titlul subproiectului: Şcoala de vară Ştiinţa Alimentelor - FANFOOD 
Acord de grant nr. 133 SGU/ PV/ II/ 13.05.2019 
 

Termeni de referință pentru selecţia consultanţilor individual  
Servicii consultanţă – consultanți individuali –               

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. 133 SGU/ PV/ II/ 13.05.2019, semnat cu MEN-UMPFE, USAMV Cluj-
Napoca, Facultatea Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor a accesat în cadrul schemei de granturi pentru 
Universităţi un grant în valoare de 279.000 Lei pentru implementarea subproiectului Şcoala de vară 
Ştiinţa Alimentelor - FANFOOD și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru activităţi de 
implementare: servicii de consultanţă individuală - supraveghetori preuniversitari - pentru 
însoțirea, consilierea și sprijinirea elevilor pe perioada Şcolii de vară Ştiinţa Alimentelor - 
FANFOOD. 
 
2. Obiectiv 
Obiectivul acestor servicii de consultanță este sprijinirea elevilor în desfăşurarea activităţilor Şcolii 
de vară. Astfel cei cinci Consultanţi – supraveghetori preuniversitari – vor însoți/supraveghea/acorda 
sprijin elevilor pe perioada derulării activităților din cadrul Școlii de vară, fiind implicaţi şi în 
coordonarea și monitorizarea participării elevilor la toate activitățile proiectului. 
 
3. Scopul serviciilor 
În vederea îndeplinirii obiectivului serviciilor, Consultantul va realiza următoarele activităţi: 

- Implicarea în procesul de selecţie a grupului ţintă; 
- Realizarea de filme de prezentare video a orașului, a obiectivelor turistice şi culturale 

relevante ale oraşului, ale punctelor de interes pentru studenți; 
- Însoţirea grupului ţintă pe toată durata activităților academice şi recreative; 
- Coordonarea elevilor, sprijinirea formatorilor în derularea activităţilor; 
- Sprijinirea elevilor în desfăşurarea activităţilor Şcolii de vară având ca scop acomodarea 

acestora cu viaţa de student la USAMV, şi mai exact la Facultatea Ştiinţa şi Tehnologia 
Alimentelor; 

- Însoţirea elevilor în staţiile pilot, împreună cu formatorul; 
- Împărtăşirea experienţei în vederea creşterii interesului în rândul elevilor pentru 

continuarea studiilor; 
- Aducerea unei perspective creative pentru dezvoltarea şi implementarea activităţilor 

prevăzute în acordul de grant. 



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

- Raport privind activităţile desfăşurate – se întocmeşte la finalul şcolii de vară şi va 
cuprinde o analiză a desfăşurării activităţilor zilnice, cu observaţii şi recomandări/ 
îmbunătăţiri; 

- Analiza swot (puncte tari şi oportunităţile benefice atingerii obiectivelor acestui proiect, 
puncte slabe, ameninţări care pot pune în pericol îndeplinirea obiectivelor). 

 
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 SGU, 
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: 

- Studenţi înmatriculați în ciclul de studii de licenţă sau master (calitatea de student al 
USAMV Cluj-Napoca, Facultatea Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor constituie un avantaj); 

- Studenţi care au rezultate bune la învăţătură, respectiv student integralist cu media de 
minimum 7.50 în semestrul I al anului universitar 2020-2021; 

- Efectuarea stagiului de practică în staţiile pilot ale Facultății de Ştiinţa şi Tehnologia 
Alimentelor constituie un avantaj; 

- Calitatea de membru al unei asociații studențești constituie un avantaj; 
- Absolvirea sau participarea la cursurile DPPD constituie un avantaj; 
- Participarea la simpozion studențesc constituie un avantaj; 
- Cunoștințe de operare PC. 

 
6. Alți termeni relevanți 
Perioadă de implementare/ Durata serviciilor. 
Perioada de implementare este estimată la 21 de zile de lucru, activităţile demarând cu perioada 
de implementare – 4 zile, 14 zile de activităţi efective împreună cu grupul ţintă (în perioada 
30.08.2021 – 12.09.2021) şi 3 zile după finalizare pentru întocmirea rapoartelor  si a analizei SWOT 
solicitate. Durata medie este de 8 ore/zi.  
 
Locație:  
cămin on site/online USAMV Cluj-Napoca, locaţia on site/online a Facultăţii Ştiinţa şi Tehnologia 
Alimentelor Calea Floresti nr. 64, obiective turistice, recreative din municipiul Cluj-Napoca şi vizite 
de studiu efectuate în judeţul Cluj. 
 
Raportare. 
Prezentarea analizelor şi raportului de activitate, după la finalizarea şcolii de vară: 

- Raport privind activităţile desfăşurate – se întocmeşte la finalul şcolii de vară şi va 
cuprinde o analiză a desfăşurării activităţilor zilnice, cu observaţii şi recomandări/ 
îmbunătăţire – se transmite în maximum 3 zile de la finalizarea scolii de vară.  

- Analiza SWOT (puncte tari şi oportunităţile benefice atingerii obiectivelor acestui proiect, 
puncte slabe, ameninţări care pot pune în pericol îndeplinirea obiectivelor) – se transmite 
in maximum 8 zile de la finalizarea scolii de vară. 

 
Facilități oferite de Beneficiar. 



Beneficiarul va pune la dispoziţie echipamentele necesare realizării sarcinilor: acces la 
documentele necesare din proiect, la echipamentele din laboratoare şi staţii pilot. 
 
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. 
 
 


