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ȚARĂ: România 
NUMELE PROIECTULUI: Proiect Școli mai Sigure, incluzive și Sustenabile 
Nr. împrumut/Nr. credit/ Nr.9236-RO 
Titlul serviciilor: Servicii de consultanta socială 

 
Guvernul României a primit un împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (BIRD) pentru a sprijini implementarea Proiectului Școli mai Sigure, Incluzive și 
Sustenabile (Proiectul SSIS). Obiectivele proiectului sunt de a asigura clădiri rezistente și eficiente 
din punct de vedere energetic și medii de învățare perfecționate pentru școlile selectate în cadrul 
Proiectului, precum și de a spori capacitatea instituțională pentru investiții integrate în școlile din 
România 

Ministerul Educației (ME), prin Unitatea de Management al Proiectului privind Modernizarea Rețelei 
Școlare și Universitare (UMPMRSU), intenționează să contracteze serviciile unui consultant 
individual, care va lucra pentru UMPMRSU în calitate de Consultant social. 

Obiectivele serviciilor prestate de acest consultant sunt de a promova sustenabilitatea socială a 
Proiectului „Școli mai sigure, incluzive și sustenabile” și de a se asigura că proiectul nu are impact 
social negativ, inclusiv:  

(i) asigurarea unei atenții depline a oportunităților de sporire a impactului social al 
proiectului și reducerea și atenuarea potențialele sale riscuri sociale;  

(ii) supravegherea colectării și raportare de date privind impactul social al proiectului 
și;  

(iii) supravegherea implementării și gestionării garanțiilor sociale pentru proiect, 
inclusiv asigurarea conformității cu legislația română relevantă. Activitatea de zi cu zi a 
consultantului va fi ghidată de Cadrul de management de mediu și social (CMMS), Planul 
de implicare a părților interesate (PIPI), Planurile și listele de verificare specifice școlilor 
pentru mediu și social, Documentul de evaluare a proiectului (DEP). 

Termenii de Referință sunt anexați prezentei Cereri pentru Solicitarea de Expresii de Interes. 

Ministerul Educației (ME), prin Unitatea de Management al Proiectului privind Modernizarea Rețelei 
Școlare și Universitare (UMPMRSU) invită consultanții individuali eligibili (”Consultanți”) să își 
manifeste interesul pentru prestarea Serviciilor. Consultanții  interesați trebuie  să furnizeze 
informații care să demonstreze că îndeplinesc calificările solicitate și dețin experiența 
relevantă necesară prestării Serviciilor.  

Consultantul Individual va fi selectat pe baza experienței relevante, a calificărilor și a 
abilităților de a presta aceste servicii. Un singur consultant individual va fi selectat în 



 
   
  
 
  

2  

UNITATEA DE MANAGEMENT 
AL PROIECTELOR PENTRU 
MODERNIZAREA REȚELEI 

ȘCOLARE ȘI UNIVERSITARE 

conformitate cu procedurile „Regulamentele privind achizițiile pentru debitorii IPF” ediția 
din noiembrie 2020 al Băncii Mondiale („Regulamentele privind achizițiile”). 

Pentru a putea desfășura activitățile, Consultantul trebuie să fie persoană fizică autorizată 
(PFA) conform prevederilor Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a 
asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent. Consultantul 
va putea să presteze serviciile și prin intermediul unei societăți comerciale, ce va fi 
semnatară a contractului cu Clientul. Cu toate acestea, Serviciile vor fi prestate doar de către 
Consultantul selectat și nu va fi permisă nici o înlocuire a acestuia. Toate taxele care trebuie 
plătite în legătură cu viitorul contract, care decurg din aceste servicii, vor fi incluse în 
contract și plătite de către Consultant și/sau de angajatorul acestuia. 

Calificări minime solicitate: 

 Studii de licență în domenii precum dezvoltare socială, sociologie, studii sociale sau 
domenii conexe în științe sociale, cu o experiență de lucru de minim 5 ani într-un domeniu 
de dezvoltare socială; 

 Experiență profesională de cel puțin trei (3) ani în misiuni pentru proiecte finanțate, 
integral sau parțial, de organizații internaționale sau alți finanțatori internaționali; 

 Cunoștințe solide privind cadrul de mediu și social ale Băncii Mondiale sau politicile sociale 
și de mediu similare ale instituțiilor internaționale financiare; 

 Experiență și cunoștințe în aplicarea garanțiilor de mediu și sociale ale BM; 
 Experiență și capacitatea dovedită de a se angaja și de a comunica în mod eficient cu 

diverse părți interesate, inclusiv cetățeni din medii diverse, comunități, organizații ale 
societății civile, administrație locală, contractori de lucrări civile, agenții guvernamentale 
etc. 

 Cunoașterea contextului socio-economic al României precum și a activităților relevante 
finanțate de BM constituie un avantaj; 

 Cunoașterea legislației române în domeniul protecției sociale; 

Se atrage atenția consultanților interesați asupra Secțiunii III, paragrafele, 3.14, 3.16 și 3.17 din 
„Regulamentele privind achizițiile pentru debitorii IPF” ediția din noiembrie 2020 al Băncii Mondiale 
(„Regulamentele privind achizițiile”), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictele de 
interese.  

Expresiile de Interes trebuie depuse în limba română, la adresa menționată mai jos până la 
data de 16 mai 2022, orele 16:30, ora locală. Expresiile de Interes vor fi însoțite de 
Curriculum Vitae (CV), inclusiv copii după documente suport relevante (copii după actele de 
studii, diplome, certificări, atestări, recomandări, carte de muncă, contracte de muncă, 
adeverințe, recomandări,  etc) și certificat de înregistrare emis de O.N.R.C. 

Consultanții pot solicita informații suplimentare prin depunerea de solicitări scrise, prin email sau 
la adresa de mai jos, în intervalul orelor de program cuprins între 8:30 – 16:30 (luni-joi) și 8:30 – 
14:30 (vineri). 

Expresiile de Interes vor fi transmise în format scris la adresa de mai jos (prin poștă sau pe e-
mail) până la data de 16 mai 2022, orele 16:30, ora locală. UMPMRSU își rezervă dreptul de 
a respinge aplicațiile primite după data specificată mai sus sau la o altă adresă. 
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TERMENI DE REFERINTA 

pentru postul de „Consultant social” 

(consultant individual) 

 

CONTEXT 

Ministerul Educației (ME), prin Unitatea de Management al Proiectului privind Modernizarea 
Rețelei Școlare și Universitare (UMPMRSU), implementează Proiectul Școli mai Sigure, Incluzive 
și Sustenabile, finanțat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), 
acord de împrumut nr. 9236-RO, ratificat prin Legea nr. 299 din 14 decembrie 2021. Acordul de 
Împrumut a fost semnat între BIRD și Guvernul României reprezentat de Ministerul Finanțelor 
(MF), la data de 6 mai 2021. Proiectul SSIS urmează să fie implementat pe o perioadă de șase 
ani, între 2021 și 2027. 

Obiectivele proiectului sunt de a asigura clădiri rezistente și eficiente din punct de vedere 
energetic și medii de învățare perfecționate pentru școlile selectate în cadrul Proiectului, 
precum și de a spori capacitatea instituțională pentru investiții integrate în școlile din România. 

Descrierea proiectului 

Proiectul are 5 componente, după cum urmează: 

Componenta 1: Investiții integrate în infrastructura școlară 

Această componentă va finanța toate aspectele legate de modernizarea și reabilitarea, sau 
demolarea și reconstrucția a aproximativ 55 dintre clădirile de școală primară și gimnazială cu 
cel mai mare risc prioritare a fi intervenite în cadrul Proiectului, precum și mutarea temporară 
a elevilor în timpul lucrărilor și sensibilizare către școlile și comunitățile din Proiect. 

Componenta 2: Investiții în clase inteligente 

Această componentă urmărește finanțarea investițiilor în mobilier și echipamente moderne 
pentru școlile din Proiect prioritizate pentru modernizare-reabilitare sau demolare-
reconstrucție în cadrul Componentei 1, cu obiectivul de a facilita un mediu de învățare mai bun 
prin investiții în digitalizare, săli de clasă de mai bună calitate și mai sigure, și spații flexibile 
și incluzive. 

Componenta 3: Fundamente pentru investiții viitoare în infrastructura școlară modernă și 
sustenabilă 

Această componentă va finanța activități care creează mediul favorabil pentru un program de 
investiții pe termen lung pentru școli rezistente, moderne, eficiente energetic și incluzive din 
România, dincolo de cele 55 de școli estimate în Proiect. 

Componenta 4: Managementul Proiectului 

Componenta se va concentra pe extinderea și susținerea capacității de personal necesare 
pentru a asigura implementarea cu succes a activităților desfășurate în cadrul Proiectului 
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propus în cadrul Unității de Management al Proiectului Ministerului Educației (SUNMPMU) și în 
grupurile de părți interesate asociate. 

Componenta 5: Răspuns la situații de urgență de natură contingentă 

Această componentă permite realocarea rapidă a fondurilor neangajate ale Proiectului către 
nevoi urgente în cazul unui dezastru natural sau provocat de om (de exemplu, furtuni grave, 
inundații, cutremure, secete), crize sau urgențe de sănătate publică (focare de boală). 

Beneficiarii Proiectului 

Beneficiarii estimați ai Proiectului sunt următorii: În cadrul Componentei 1, se estimează că 
aproximativ 17.500 de utilizatori ai aproximativ 95 de clădiri din aproximativ 55 de școli vor 
beneficia direct de infrastructura educațională îmbunătățită structural și funcțional. Aceasta 
include profesorii, studenții și alți utilizatori ai clădirilor. În cadrul Componentei 2, Proiectul 
va sprijini îmbunătățirea a aproximativ 1.000 de săli de clasă pentru a oferi medii moderne și 
digitale de învățare și, astfel, pentru a răspunde nevoilor diferențiate a aproximativ 16.000 de 
studenți. Mai mult, 1.500 de cadre didactice vor beneficia direct de formarea oferită în cadrul 
Proiectului, profesorii suplimentari beneficiind de materiale de instruire, cum ar fi modulele 
electronice, dezvoltate în cadrul Proiectului. În cadrul Componentei 3, autoritățile locale din 
zonele cu risc seismic ridicat vor primi modele de școli, pachete de instruire, și a simplificat 
documentele de pregătire a proiectului. Ca atare, Componenta 3 este anticipată să permită și 
să sprijine investiția eficientă și de înaltă calitate a fondurilor disponibile în următoarea 
perioadă de programare a UE și este probabil să ofere beneficii pentru peste 20.000 de ocupanți 
ai clădirilor școlare. Comunitățile vor beneficia, de asemenea, de formarea privind reziliența 
la dezastre și la schimbările climatice în cadrul Componentei 3. 

OBIECTIV 

Ministerul Educației (ME), prin Unitatea de Management al Proiectului privind Modernizarea 
Rețelei Școlare și Universitare (UMPMRSU), intenționează să contracteze serviciile unui 
consultant individual, care va lucra pentru UMPMRSU în calitate de Consultant Social. 

Pentru a putea desfășura activitățile, Consultantul trebuie să fie persoană fizică autorizată 
(PFA) conform prevederilor Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a 
asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent. Consultantul 
va putea să presteze serviciile și prin intermediul unei societăți comerciale, ce va fi 
semnatară a contractului cu Clientul. Cu toate acestea, Serviciile vor fi prestate doar de către 
Consultantul selectat și nu va fi permisă nici o înlocuire a acestuia. Toate taxele care trebuie 
plătite în legătură cu viitorul contract, care decurg din aceste servicii, vor fi incluse în 
contract și plătite de către Consultant și/sau de angajatorul acestuia 

Obiectivele serviciilor prestate de acest consultant sunt de a promova sustenabilitatea socială 
a Proiectului „Școli mai sigure, incluzive și sustenabile” și de a se asigura că proiectul nu are 
impact social negativ, inclusiv:  

(i) asigurarea unei atenții depline a oportunităților de sporire a impactului social al 
proiectului și reducerea și atenuarea potențialele sale riscuri sociale;  

(ii) supravegherea colectării și raportare de date privind impactul social al proiectului 
și;  

(iii) supravegherea implementării și gestionării garanțiilor sociale pentru proiect, 
inclusiv asigurarea conformității cu legislația română relevantă. Activitatea de zi 
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cu zi a consultantului va fi ghidată de Cadrul de management de mediu și social 
(CMMS), Planul de implicare a părților interesate (PIPI), Planurile și listele de 
verificare specifice școlilor pentru mediu și social, Documentul de evaluare a 
proiectului (DEP). 

Consultantul va lucra în strânsă colaborare cu consultantul de mediu și alți consultanți 
relevanți din echipa de proiect, cum ar fi ingineri/consultanți în lucrări civile și specialiștii 
achiziții, pentru a se asigura că documentele de licitație încorporează cerințe sociale pentru 
contractori. Consultantul va coopera, de asemenea, strâns cu părțile interesate ale 
proiectului, cum ar fi instituțiile beneficiare, autoritățile locale, reprezentanții Băncii 
Mondiale, printre alții, pentru a asigura o conștientizare largă și aderarea acestor instituții la 
cerințele standardului social ale proiectului. 

PRINCIPALE SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI 

Consultantul social va fi responsabil pentru implementarea activităților în vederea 
conformării cu cerințele legale ale legislației română relevante și Cadrul de mediu și social al 
Băncii Mondiale pe parcursul implementării obiectivelor Proiectului. 

Responsabilitățile Consultantului Social vor include: 

 Asigurarea că Proiectul este implementat în conformitate cu legislația națională 
relevantă și Cadrul Social și de Mediu (CSM) al Băncii Mondiale, precum și în 
conformitate cu toate instrumentele de standarde sociale elaborate în cadrul 
proiectului, inclusiv Cadrul de management social și de mediu, Planurile și listele de 
verificare specifice școlilor pentru mediu și social, Procedura de management al 
muncii (PMM) și Planuri de implicare a părților interesate (PIPI). 

 Efectuarea screening-ului social pentru toate școlile din proiect, folosind listele de 
verificare de mediu și social, pentru a se asigura că toate impacturile sociale 
potențiale sunt identificate și abordate conform planurilor școlilor sau acolo unde este 
necesar, planurile de management pentru mediu și social, implementate înainte și în 
timpul lucrărilor civile. Consultantul se va asigura că grupurile vulnerabile și 
dezavantajate sunt identificate și sunt luate măsuri diferențiate de protecție pentru 
a nu fi afectate în mod disproporționat de proiect și se va asigura de participarea lor 
egală la beneficiile proiectului. 

 Adaptarea și perfecționarea constantă a instrumentelor dezvoltate pentru 
managementul riscului social (liste de verificare de mediu și social, PIPI, Planuri de 
consultare) pentru a reflecta contextele în care se află școlile și ținând cont de 
experiența anterioară care necesită modificări ale acestor instrumente; 

 Menținerea legăturii cu autoritățile locale și informarea lor cu privire la 
angajamentele asumate prin cerințele de mediu și social pentru toate site-urile și 
asigurarea că nu vor exista riscuri reputaționale pentru Ministerul Educației, UMPMRSU 
și Banca Mondială; 

 Stabilirea, menținerea și gestionarea tuturor procedurilor legate de funcționarea 
corectă a mecanismelor de reclamație (MR) pentru (i) părțile afectate de proiect și 
alte părți interesate și (ii) lucrătorii proiectului; în conformitate cu PIPI și PMM. 
Ambele MR vor fi adaptate pentru a putea primi și aborda plângeri legate de 
exploatarea și abuzul sexual și hărțuirea sexuală. Consultantul va gestiona  
întreținerea unui jurnal actualizat de reclamații pentru părțile interesate și lucrătorii 
proiectului. Această activitate va include colectarea de informații de pe teren, 
înregistrarea și analiza acestor informații, precum și urmărirea oricăror întrebări, 
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comentarii și reclamații, după caz, monitorizarea soluționării reclamațiilor și 
raportarea către managementul proiectului și părților interesate. Consultantul va 
stabili, menține și gestiona orice alte proceduri legate de incidente sociale. 
Consultantul se va asigura că la toate șantierele va exista un panou de reclamații care 
va cuprinde informații pentru părțile interesate cu privire la canalele de abordare ale 
proiectului și o cutie pentru reclamații. 

 Supravegherea incidentelor sociale/investigațiile de neconformitate. 
 Informarea personalul UMP cu privire la modificările legislative relevante în domeniu. 
 Efectuarea sondajelor de impact social, întocmirea de rapoarte privind impactul social 

și susținerea standardelor acceptabile de impact social al proiectului în timpul 
implementării; 

 Gestionarea implementării procedurilor și planurilor de management legate de 
impactul socio-economic, gen, exploatarea și abuzul sexual și hărțuirea sexuală, 
incluziunea socială, mecanismul de reclamație, sănătatea și siguranța comunității. 

 Împreună cu Consultantul de mediu și consultantul pentru implicarea comunității, 
sprijină dezvoltarea tuturor instrumentelor de standarde de mediu și sociale, (de 
exemplu Planurile și listele de verificare specifice școlilor pentru mediu și social etc.) 
ce vor fi elaborate  în timpul proiectului, supraveghează  aprobarea lor de către Banca 
Mondială și organizează și conduce consultări publice cu privire la aceste documente 
înainte de transmiterea lor în spațiul public; 

 Menținerea cooperarea în afaceri, solicitând, colectând și analizând informații privind 
problemele sociale primite de la toate părțile implicate în implementarea proiectului; 

 Trimiterea de informații regulate despre progresul implementării proiectului în ceea 
ce privește problemele sociale conducerii UMP și Băncii Mondiale; 

 Raportarea în mod regulat, ca parte a raportului de proiect care urmează să fie 
prezentat Băncii Mondiale, cu privire la toate aspectele legate de dezvoltarea socială 
și problemele sociale (inclusiv indicatorii cheie de proiect), în conformitate cu 
principiile și standardele cadrului de mediu și social. Aceasta include, dar nu se 
limitează la: inspecții vizuale/screening, stadiul implementării unui PMM, PIPIP, 
CMSM, SEA/SH, comunicarea cu populația beneficiară, reclamații etc. 

 Monitorizarea constantă a performanței diriginților de șantier în cadrul proiectului cu 
privire la toate aspectele legate de identificarea și gestionarea problemelor sociale 
acoperite de cadrul de mediu și social și în conformitate cu toate documentele 
aplicabile proiectului (CMSM, PIPI, PMM, PMSM), asigurarea depunerii la timp a 
rapoartelor; 

 Monitorizarea constantă a performanței contractanților în cadrul proiectului pentru a 
asigura conformitatea contractorilor cu toate documentele aplicabile proiectului 
(CMSM, PIPI, PMM, PMSM)și alte instrumente relevante specifice locației și în 
conformitate cu FSE, precum și cu legile, reglementările și standardele naționale 
aplicabile; 

 Asigurarea că documentele de achiziție includ toate cerințele necesare pentru a fi în 
concordanță cu cerințele cadrului de mediu și social, cu accent special pe elementele 
sociale. În mod specific, consultantul se va asigura că responsabilitățile sociale ale 
contractorilor sunt incluse în documentele de licitație și reflectate în contractele 
încheiate și că sunt desfășurate măsuri de conștientizare cu privire la aceste măsuri 
pentru contractori (precum și subcontractanți, după caz). 

 Desfășurarea de instruiri privind egalitatea de gen, exploatarea și abuzul sexual și 
hărțuirea sexuală pentru PMU, contractori, comunitățile afectate de proiect, inclusiv 
Codul de conduită, servicii privind mecanisme de reclamații și plângeri disponibile în 
regiune. Monitorizarea și raportarea semnării Codului de conduită de către lucrătorii 
proiectului. 
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 Pe baza unei evaluări a nevoilor, identificarea nevoilor de formare la nivelul UMP care 
sunt conectate la teme de incluziune, antirasism, egalitate de gen, pentru a ghida 
operațiunile de gestionare a riscurilor sociale la diferite specializări; 

 Furnizarea de acțiuni corective pentru preocupările și constatările privind 
monitorizarea socială. Urmărirea implementării acțiunilor corective și preventive 
luate ca răspuns la constatările auditului/inspecției interne și externe. 

 Oferirea de consultații de specialitate conducerii și personalului UMP pentru atingerea 
conformității cu toate standardele și cerințele sociale aplicabile ale cadrului de mediu 
și social; 

 Informarea conducerii UMP cu privire la necesitatea actualizării instrumentelor ale 
cadrului de mediu și social, dacă este necesar, în cursul implementării Proiectului, 
precum și în cazul modificărilor legislației interne. 

 Asigurarea că părțile interesate și beneficiare ale proiectului, precum și toți actorii 
implicați în implementarea proiectului (personalul tehnic al proiectului, contractorii, 
autoritățile locale etc.) sunt informați cu privire la cerințele sociale ale proiectului în 
conformitate cu  Cadrul de management social și de mediu, Planurile și listele de 
verificare specifice școlilor pentru mediu și social, Procedura de management al 
muncii (PMM) și Planuri de implicare a părților interesate (PIPI). Menținerea evidenței 
sesiunilor de conștientizare și formare oferite. 

 Menținerea legăturii cu părțile interesate și consultări cu privire la aspectele legate 
de salvgardare, inclusiv cooperarea și coordonarea cu populația locală, instituțiile 
locale și organizațiile societății civile și revizuirea cererilor, contestațiilor și 
plângerilor acestora, dacă există; 

 Împreună cu consultantul de implicare comunitară, planifică, organizează și 
implementează activitățile de implicare a părților interesate, conform PIPI, în timp 
util și eficient, inclusiv prin consultări specifice la nivelul fiecărei școli, privind 
riscurile și oportunitățile sociale, privind utilizarea școlilor ca potențiale adăposturi 
pentru dezastre, privind informarea copiilor și a populațiilor locale în legătură cu 
managementul riscului de dezastre, adecvarea facilităților de educație alternativă, 
facilități dedicate copiilor cu dizabilități în săli de clasă, etc. 

 Revizuirea materialelor de sensibilizare, conștientizare și instruire pentru elevi, 
profesori și comunitățile locale din perspectiva vulnerabilității, inclusiv sensibilitate 
pentru contextul socio-economic în adaptarea mesajelor și abordărilor, precum și 
luarea în considerare a stereotipurilor rasiale în raport cu grupurile etnice, în special 
romii;  

 Participarea la toate întâlnirile de proiect dintre UMP și contractori, în vederea 
soluționării problemelor sociale și de relocare care pot apărea (aceasta este esenţial 
pentru menținerea standardelor sociale în fluxul zilnic de informații și în procesele de 
luare a deciziilor); 

 Efectuarea de analize și suport pentru elaborarea rapoartelor trimestriale de progres 
privind problemele de mediu și sociale și a planurilor de angajament de mediu și social 
care urmează să fie prezentate Băncii Mondiale. 

 Asigurarea unei cooperări strânse cu reprezentantul Băncii Mondiale pe probleme de 
gen/dezvoltare socială în cadrul proiectului în ceea ce privește consultarea și 
informarea privind progresul proiectului; 

 Îndeplinirea altor sarcini calificate, așa cum sunt descrise în acești termeni de 
referință. 

RAPORTAREA 

Consultantul va raporta și va răspunde directorului adjunct al UMP. 
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În timpul contractului, consultantul social va furniza rapoarte lunare de progres, plan de lucru 
și următoarele rapoarte cu scop special: 
 Raport lunar de progres asupra activităților propuse pentru școlile selectate incluse în 

proiect; 
 Raport lunar privind impactul social ca urmare a implementării proiectului și analiza 

eficienței măsurilor de atenuare aplicate pentru minimizarea consecințelor negative; 
 Rapoarte la solicitări suplimentare din partea conducerii UMPMRSU și a Băncii Mondiale 

CALIFICARI NECESARE 

Consultantul social va îndeplini următoarele cerințe privind experiența și competențele: 
 Studii de licență în domenii precum dezvoltare socială, sociologie, studii sociale sau 

domenii conexe în științe sociale, cu o experiență de lucru de minim 5 ani într-un 
domeniu de dezvoltare socială; 

 Experiență profesională de cel puțin trei (3) ani în misiuni pentru proiecte finanțate, 
integral sau parțial, de organizații internaționale sau alți finanțatori internaționali; 

 Cunoștințe solide privind cadrul de mediu și social ale Băncii Mondiale sau politicile 
sociale și de mediu similare ale instituțiilor internaționale financiare; 

 Experiență și cunoștințe în aplicarea garanțiilor de mediu și sociale ale BM; 
 Angajament puternic față de incluziunea socială, angajamentul comunității și 

managementul de proiect responsabil din punct de vedere social; 
 Experiență și capacitatea dovedită de a se angaja și de a comunica în mod eficient cu 

diverse părți interesate, inclusiv cetățeni din medii diverse, comunități, organizații 
ale societății civile, administrație locală, contractori de lucrări civile, agenții 
guvernamentale etc. 

 Cunoașterea contextului socio-economic al României precum și a activităților 
relevante finanțate de BM constituie un avantaj; 

 Cunoașterea legislației române în domeniul protecției sociale; 
 Abilități excelente de scriere, capacitatea de a pregăti rapoarte clare și realizabile; 
 Abilități puternice de facilitare, capacitatea de a conduce discuții și de a răspunde la 

diferite feedback/întrebări; 
 Bune abilități scrise și de comunicare în limbile română și engleză (citit, scris și vorbit). 
 Disponibilitatea pentru deplasări frecvente în zonele cu grad ridicat de risc seismic în 

care sunt localizate școlile incluse în proiect . 

DURATA CONTRACTULUI, CONDIȚII DE LUCRU ȘI LOCALIZARE 

Durata serviciilor este prevăzută la 60 de luni iar consultantul va lucra la birou, de la distanță 
sau pe teren, conform sarcinilor prevăzute în termenii de referință. Consultantul este de 
așteptat să înceapă lucrările în mai 2022 până la sfârșitul proiectului, respectiv iunie 2027. 

Consultantul este de așteptat să călătorească în toată țara (aproximativ 25 de călătorii/an, în 
medie de a câte 2 zile) conform cerințelor specifice de implementare a proiectului. Cheltuielile 
rambursabile (diurnă, transport local și cazare) se stabilesc in conformitate cu legislația romana 
in vigoare. 
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