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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020
Axa prioritară 6: „Educaţie si competente"
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investitii in domeniul educaţiei, al formarii si al formarii profesionale in vederea
dobândirii de competente si a invatarii pe tot parcursul vieţii
Titlul proiectului: „Creşterea calitatii procesului educaţional"
Contract nr.: POCU/633/6/14/133000
Lider de parteneriat: Liceul Tehnologic Nr. 1 Bals

Nr. 199/16.05.2022

CAIETUL DE SARCINI
Pentru achiziţionarea de Servicii de consiliere si orientare profesionala elevi
In cadrul proiectului “Creşterea calitatii procesului educaţional”, Cod proiect:
133000
Cod CPV-79998000-6 - Servicii de consiliere profesională (coaching)
C ap .l. Informaţii generale

Denumirea autorităţii contractante: Liceul Tehnologic Nr. 1 Bals
Achiziţia de “Servicii de consiliere si orientare profesionala elevi” conform legislaţiei
naţionale, dupa cum urmeaza:
Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu m odificările si completările
ulterioare
Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Norm elor m etodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acord cadru din
Legea nr. 98/2016, cu m odificările si com pletările ulterioare.
Caietul de sarcini f ace parte integranta din documentaţia de achiziţie.
Caietul de sarcini conţine, in mod obligatoriu, specificaţii tehnice.
Cap.2. Scopul (necesitatea) achiziţiei
A2 este destinata serviciilor de consiliere si orientare profesionala a elevilor in vederea găsirii unui loc de
munca potrivit fiecaruia sau continuării studiilor (A2.1), precum si realizarea portofoliului profesional al
elevului (A2.2.)
A2.1. Consilierea si orientarea in cariera
Prin intermediul acestei activitati 188 membri ai grupului tinta vor participa la cate 2 şedinţe de consiliere si
orientare profesionala, 1 fata in fata si 1 de grup, in scopul corelării viitoarei traiectorii profesionale cu
cerinţele existente pe piaţa muncii
Prin accesul la şedinţele de consiliere si orientare profesionala, vor beneficia de:
• Dezvoltarea abilitaţilor de autoevaluare realista a propriilor cunostinte, abilitati, in raport cu pregatirea
educaţionala detinuta,
• Dezvoltarea abilitaţilor de reglare emoţionala si comportamentala in situatii diverse legate de cariera;
• Oferirea suportului necesar pentru luarea deciziilor si realizarea unor planuri individualizate educaţionale
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si de cariera
• Orientare spre continuarea studiilor si invatare pe tot parcursul vieţii
Prin intermediul sesiunilor de consiliere si orientare profesionala membrii grupului tinta vor beneficia de:
• ajutor in demersul de cunoaştere de sine, a aptitudinilor, intereselor, valorilor
• informaţii credibile, exacte si direct utilizabile depre propria persoana si compatibilitatea sa cu diferite
profesii
• informaţii si surse de informare despre posibilităţile de desfasurare a stagiilor de practica, lumea
profesiilor si a traseelor educaţionale si profesionale
• conturarea unei strategii de intampinare a viitorului
• suport moral si emoţional in situatii de indecizie cu privire la viitorul lor social si profesional
• dezvoltarea unei atitudini flexibile raportata la cariera
• adaptarea cu uşurinţa la dinamica sociala si economica
libertate in luarea deciziilor, fiind in cunostinta de cauza
Subactivitatea presupune introducerea in şcolile romaneşti a conceptului de caracterizare a elevului si
recunoaştere a nivelului de invatare si competentelor dobândite in procesele formale si infórmale de
educaţie, in domeniul in care tinerii vor sa activeze. Acest proces urmăreşte autoevaluar si recunoaşterea
capabilitatilor practice, recunoaşterea sociala, formala si politica (ce se regaseste in strategiile si politicile
pentru tineri initiate in tara respectiva).
Consilierii vor sprijini elevii in elaborarea elaborarea portofoliului profesional al tanarului (de tip Europass si
Youthpass) ce consta in:
- sprijin oferit tinerilor din grupul tinta pentru realizarea CV-ului Europass, a unei scrisori de intentie si altor
documente care-i ajuta in viitoarea cariera;
- realizarea portofoliului profesional care sa-i ajute pe tineri atunci cand se prezintă la un interviu pentru
angajare.
- Organizarea de aplicaţii practice pentru insusirea tehnicilor de cautare a unui loc de munca - o parte a
elevilor isi vor gasi un loc de munca dupa finalizarea activitatilor din proiect- Organizarea de aplicaţii practice
pentru insusirea tehnicilor de cautare a unui loc de munca - o parte a elevilor isi vor gasi un loc de munca
dupa finalizarea activitatilor din proiect

Cap.3. Cerinţe minime impuse de autoritatea contractanta in conformitate cu prevederile
contractului de finanţare POCU/633/6/14/133000.
Nr.
crt.

Denumire

UM

Cant.

Specificaţii
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Buc.

152 Prin accesul la şedinţele de consiliere si orientare profesionala, vor
beneficia de:
• Dezvoltarea abilitaţilor de autoevaluare realista a propriilor cunostinte,
abilitati, in raport cu pregatirea educaţionala detinuta;
• Dezvoltarea abilitaţilor de reglare emoţionala si comportamentala in
situatii diverse legate de cariera;
• Oferirea suportului necesar pentru luarea deciziilor si realizarea unor
planuri individualizate educaţionale si de cariera
• Orientare spre continuarea studiilor si invatare pe tot parcursul vieţii
Prin intermediul sesiunilor de consiliere si orientare profesionala
membrii grupului tinta vor beneficia de:
• ajutor in demersul de cunoaştere de sine, a aptitudinilor, intereselor,
valorilor
• informaţii credibile, exacte si direct utilizabile depre propria persoana
si compatibilitatea sa cu diferite profesii
• informaţii si surse de informare despre posibilităţile de desfasurare a
stagiilor de practica, lumea profesiilor si a traseelor educaţionale si
profesionale
• conturarea unei strategii de intampinare a viitorului
• suport moral si emoţional in situatii de indecizie cu privire la viitorul lor
social si profesional
• dezvoltarea unei atitudini flexibile raportata la cariera
• adaptarea cu uşurinţa la dinamica sociala si economica
libertate in luarea deciziilor, fiind in cunostinta de cauza
Subactivitatea presupune introducerea in şcolile romaneşti a conceptului
de caracterizare a elevului si recunoaştere a nivelului de invatare si
competentelor dobândite in procesele formale si infórmale de educaţie,
in domeniul in care tinerii vor sa activeze. Acest proces urmăreşte
autoevaluar si recunoaşterea capabilitatilor practice, recunoaşterea
sociala, formala si politica (ce se regaseste in'strategiile si politicile
pentru tineri initiate in tara respectiva).
Consilierii vor sprijini elevii in elaborarea elaborarea portofoliului
profesional al tanarului (de tip Europass si Youthpass) ce consta in:
- sprijin oferit tinerilor din grupul tinta pentru realizarea CV-ului
Europass, a unei scrisori de intentie si altor documente care-i ajuta in
viitoarea cariera;
- realizarea portofoliului profesional care sa-i ajute pe tineri atunci cand
se prezintă la un interviu pentru angajare.
- Organizarea de aplicaţii practice pentru insusirea tehnicilor de cautare
a unui loc de munca - o parte a elevilor isi vor gasi un loc de munca dupa
finalizarea activitatilor din proiect
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Cap.4. Durata contractului
Contractul intra in vigoare incepand cu data semnării lui de către ambele parti, pe o durata de 7 de
luni.
Cap.5. Condiţii de plata
Plata contractului se va face in baza facturilor emise de furnizor/prestator in maxim 90 de zile
calendaristice de la recepţia produselor/serviciilor.
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