Anexa 5 - Formulare pentru achizitia de senicii de consultanta

Anexa 5.1 - Termeni de referinto
Proiectul privind invatamantul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Universitati
Beneficiar: Academia de Studii Economice, Facultatea de Business si Turism
Titlul subproiectului: „De la abandonul universitar Ia performant5 in Business si Turism (Perform-BT)"
Acord de grant nr. 174/SGU/NC/II din 10.09.2019

Termeni de referint5 pentru „Servicii de consultanta individuals"

1. Context

Proiectul privind Invatamantul Secundar (Romania Secondary Education Project — ROSE), in valoare
total5 de 200 de milioane de euro, este finantat integral de BIRD, in baza Legii nr. 234/2015

pentru

ratificarea Acordului de Imprumut (Proiectul privind Invottimantul secundar) Intre Romania si Banco
Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015 (Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 757/12.10.2015), si se va derula pe o perioad5 de 7 ani, in intervalul 2015 — 2022.
Proiectul este implementat de c5tre Ministerul Educatiei Nationale, prin Unitatea de Management al
Proiectelor cu Finantare Extern5.
Obiectivele de Dezvoltare ale proiectului ROSE sunt imbunatatirea tranzitiei de la Iiceu Ia inv5t5mantul
tertiar si cresterea gradului de retentie in primul an de invat5mant universitar in institutiile finantate in
cadrul proiectului.
In baza Acordului de Grant nr. 174/SGU/NC/II din 10.09.2019, semnat cu MEN-UMPFE, Academia de
Studii Economice din Bucuresti a accesat in cadrul Schemei de Granturi pentru Universitati un grant in
valoare de 700.463,10 lei pentru implementarea subproiectului „De Ia abandonul universitar Ia
performant5 in Business si Turism (Perform-BT)" si intentioneaza sa utilizeze o parte din fonduri pentru

activitatile propuse in cadrul proiectului, dup5 cum urmeaza:
•

ACTIVITATEA I: Organizarea unor campanii de constientizare privind importanta studiilor
si selectia grupului tints al proiectului

•

ACTIVITATEA VI. Dezvoltarea de abilitati necesare integrarii pe plata fortei de munc5 a
studentilor prin vizite de studii in companii si ateliere de lucru

2. Obiectiv

Obiectivul serviciilor de consultant5 este de a contribui Ia realizarea activitatilor, de a asigura
indeplinirea obiectivelor si a rezultatelor previzionate ale proiectului, de a monitoriza evolutia
activitatilor, de a asigura expertiza necesara in proiect in domeniul de competent5 specific. In baza
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acestui obiectiv stabilit pentru serviciile de consultant5 se va asigura atingerea in bune conditii a celor 3
objective specifice proiectului, dup5 cum urmeaz5:
0S1. Dezvoltarea si implementarea unui program de imbun5t5tire a perfomantelor academice
ale studentilor din anul I de Ia Facultatea de Business si Turism pe perioada celor doi ani de
implementare, cu accent asupra pred5rii centrate pe student, avand ca rezultat cresterea
gradului de retentie si promovabilitate cu aproximativ 2,5 % Ia Incheierea anului I al studiilor
universitare si motivarea, indrumarea si sprijinul a 150 de studenti din anul I licent5 aflati Intr-o
situatie dezavantajat5 si/sau asociat5 cu risc ridicat de abandon universitar.
052. Dezvoltarea competentelor de inv5tare, a competentelor socio - emotionale si facilitarea

accesului Ia servicii integrate, interactive si personalizate de coaching, tutoriat si dezvoltare
personal5, pentru asigurarea succesului in cadrul studiilor universitare, pentru 150 de studenti
din grupul tints, in total in cei doi ani universitari de deslasurare a proiectului.
0S3. Asigurarea unui pachet integrat de servicii personalizate de orientare si consiliere in

carier5, pentru 150 de studenti Inmatriculati in anul I de studii pe durata desf5sur5rii proiectului,
aflati Intr-o situatie asociat5 cu risc ridicat de abandon a studiilor universitare, precum si a unor
vizite in organizatii relevante pentru domeniul de studii universitare, in vederea cresterii
insertiei pe piata fortei de munc5 a viitorilor absolventi. Efectele asteptate ale proiectului sunt:
mentinerea studentilor cu risc de abandon in sistemul educational universitar, reducerea
absenteismului studentilor, cresterea numarului studentilor care finalizeaza studiile universitare,
cresterea nivelului de preg5tire al absolventilor, crearea de oportunitati pentru insertia grupului
tints pe plata fortei de munc5, sporirea sanselor grupurilor defavorizate si incluziunea socia15.
Dezvoltarea si multiplicarea efectelor se va realiza pe dou5 directii, respectiv una preventive si
alta corectiv5. Efectele proiectului se vor resimti Ia nivelul beneficiarilor, prin constientientizarea
acestora asupra beneficiilor absolvirii studiilor, prin facilitarea intelegerii continutului unor
discipline considerate mai greu de asimilat, avand drept scop reducerea dificult5tilor de
inv5tare. De asemenea, proiectul va contribui semnificativ Ia orientarea si consilierea in carier5,
aceasta fiind atat in beneficiul studentilor din grupul tints, cat si al angajatorilor.
3. Scopul serviciilor

In vederea Indeplinirii obiectivului serviciilor, consultantul se va implica in urm5toarele activitati:
ACTIVITATEA I: Organizarea unor campanii de constientizare privind importanta studiilor si
selectia grupului tints al proiectului
ACTIVITATEA VI. Dezvoltarea de abilifati necesare integrarii pe plata fortei de munc5 a
studentilor prin vizite de studii in companii si ateliere de lucru.
Consultantul se va implica in derularea operational5 a activit5tilor cu grupul tints respectiv:
identificarea, selectia, implicarea, motivarea studentilor pentru participarea la proiect. Consultantul va
proiecta si implementa un sistem de comunicare bidirectionala cu studentii, pentru asigurarea
transferului de informatii in timp util si pentru colectarea feedback-ului corespunzator. Consultantul va
asigura comunicarea cu echipa de implementare si cu echipa de management in vederea gestionarii
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corespunzatoare a documentelor aferente activitatilor si va asigura suportul logistic pentru planificarea
si desfasurarea sesiunilor de Indrumare, consiliere si orientare profesionala.
In baza bunei cunoasterii a ansamblului de probleme potentiale cu care se pot confrunta studentii din
anul I de la Facultatea de Business 5i Turism si a disponibilitatilor din punct de vedere temporal si de
comunicare, consultantul va putea furniza informatii pertinente pentru echipa de management si de
implementare pentru buna implementare a proiectului si atingerea obiectivelor stabilite din punct de
vedere cantitativ si calitativ.
Toate activitatile desfasurate in cadrul proiectului de catre consultant vor fi raportate corespunzator pe
baza documentelor elaborate si asumate, iar ulterior acestea vor fi avizate de catre directorul de grant.

4. Livrabile
Ca rezultat al serviciilor descrise mai sus, Consultantul va trebui sa transmita urmatoarele livrabile sau
echivalente:
documente de raportare lunare in conformitate cu prevederile ROSE si cele interne ale ASE din
Bucuresti,
realizarea de prezentari si discutii cu specialisti in Administrarea Afacerilor, fiecare dintre acestia
folosind in activitatea sa concepte din cadrul disciplinelor considerate dificile la nivelul primului
an de studii din cadrul Facultatii de Business 5i Turism (analiza pietei, impactul strategiilor de
afaceri asupra mediului de afaceri, etica in activitate etc.);
-

modele propuse pentru materialele de constientizare realizate in cadrul proiectului;

-

propuneri de program privind derularea activitatilor in cadrul proiectului;

-

liste de prezenta la atelierele de lucru/workshop-uri;

-

liste cu studentii selectati pentru participarea la vizitele organizate in cadrul proiectului;

-

orice al document ce apare ca fiind necesar in perioada de implementare a proiectului si solicitat
de catre directorul de grant, prevazut in contractul de finantare si/sau modificarile ulterioare la
acesta si/sau necesare pentru elaborarea livrabilelor prevazute in proiect (ex.: analize, studii,
ghiduri etc.)

5. Cerinte privind calificarea Consultantilor

In baza experientei in domeniu, Consultantului i se solicita sa presteze serviciile luand in considerare
principiul economiei si eficientei 5i sa ofere nivelul etic 5i profesional cel mai ridicat, astfel incat
Beneficiarul sa fie capabil sa finalizeze sub-proiectul finantat in cadrul Schemei de Granturi pentru
Universitati, conform procedurilor descrise in Manualul de Granturi 5i termenelor din Acordul de Grant
semnat cu MEN-UMPFE.

Competentele minime cerute pe care trebuie sa le dovedeasca Consultantii cunt urmatoarele (fara a se
limita la):

1. persoane din mediul de afaceri
- experienta in administrarea afacerilor;
- capacitatea de planificare si organizare a unor activitati;
- o buna cunoastere a programului de studii universitare furnizat de Facultatea de de Business 5i Turism
din ASE Bucuresti, a planurilor de invatamant si modului de organizare a programului de studii;

3

- experient5 de comunicare cu diferite grupuri din sistemul educational: studenti, profesori, personal de
secretariat;
- experient5 in elaborarea de materiale promotionale, materiale de constientizare, materiale de lucru;
- experient5 in lucrul cu PC — Sistemul de operare Windows, aplicatii Office.
Constituie avantaje:

- experient5 in lucrul cu echipe de experti (participare in proiecte sau coordonare), si/sau
- experient5 de lucru in alte proiecte finantate din fonduri externe sau nationale, pentru organizatiile din
Romania, si/sau;
- experient5 in proiecte din zona educational5 si/sau domenii conexe si/sau
- experient5 in organizarea/moderarea evenimente de dezbatere, si/sau
- expertiz5 in elaborarea de metodologii, ghiduri, proceduri.
Cunostinte si abilitati:

- capacitate de implicare (dovedit5 prin experienta de lucru in diferite organizatii si proiecte);
Tlii - disponibilitatea de a desfasura toate activitatile de implementare in relatia cu grupul tinta Ia sediul
beneficiarului ASE din Bucuresti, de a participa periodic la intruniri ale echipei de management si ale
echipei de implementare;
- capacitate de intelegere si analiza a legislatiei de specialitate din domeniul educational, a practicilor de
organizare si furnizare a serviciilor educationale din Facultatea de Business si Turism, ASE din Bucuresti;
- capacitate de lucru in echip5;
- abilit5ti de comunicare si prezentare in public;
- orientare spre rezultate si atingerea obiectivelor in termenele prevazute;
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie international5 — limba englez5/ francez5.
6. Alti termeni relevanti
Perioada de implementare/ Durata serviciilor.

Activitatea consultantilor experti din mediu de afaceri se va derula pe baza de contract, pe o durata de
5 de luni, cu un numar 15 de ore / luna, pentru realizarea sarcinilor.
Perioada estimata pentru inceperea activit5tilor: decembrie 2019 — ianuarie 2020

Locatie.

Activitatea consultantilor se va desfasura la sediul Beneficiarului — ASE din Bucuresti, Facultatea de
Business si Turism, in sale alocate activit5tilor proiectului, in alte spatii specifice cum ar fi: sale de
seminar, sale pentru atelierele de lucru aflate tot Ia sediul beneficiarului, dar si in alte spatii ce apartin
organizatiilor unde se efectueaza vizitele si Ia Romexpo Bucuresti cu ocazia Targului de Turism al
Romaniei.
Raportare.
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