
 

 

 

 

Nr. 135797.140521.03 din 14.05.2021 

 

Solicitare de oferte de preț 
 
Cod proiect:   135797 
Titluproiect:   Primul Pas 
Beneficiar:   FUNDATIA SFANTUL FRANCISC 
Titludosar de achiziție: Consiliere psihologica 
Tip achiziție:  servicii 
 
În luna septembrie 2020 a fost semnat Contractul de finanțare pentru proiectul „Primul pas”, cod MySMIS 
135797,  proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. 
Proiectul va fi implementat în regiunea Centru, în județele Mureș, Harghita și Covasna, cu accent pe 
localitățile Sovata, Sighișoara, Gheorghe Doja, Lăzărea, Tușnad Băi, Gheorgheni și Covasna, toate fiind locații 
unde Fundația Sfântul Francisc administrează centre rezidențiale (case si cămine). 
Proiectul are ca obiectiv general facilitarea tranziției din sistemul instituționalizat către viața independentă și 
sprijinirea integrării socio-profesionale a tinerilor din Regiunea Centru, județele: Harghita, Covasna și Mureș. 
Prin dezvoltarea și furnizarea de servicii comunitare pentru persoanele din grupul țintă, în vederea 
dezvoltării abilităților necesare pentru a putea avea o viață independentă la părăsirea instituției rezidențiale, 
în vederea facilitării integrării pe piața muncii, precum și în vederea asigurării unei locuințe, proiectul va 
contribui în mod direct la realizarea obiectivelor specifice 4.12 si 4.13 din cadrul POCU. 
 
Grupul țintă al proiectului este format din 130 de persoane, dintre care 74 de persoane fac parte din 
categoria persoanelor instituționalizate: copii și tineri (cu vârsta minimă de 16 ani împliniți la momentul 
intrării în operațiune)  și 56 de persoane care fac parte din categoria care au părăsit sistemul de protecție 
începând din anul 2016 (cu vârsta maximă de 25 de ani la momentul întrării în operațiune).  
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 

 Îmbunătățirea accesului la servicii sociale de calitate pentru 130 de copii și tineri instituționalizați și 
post-institutionalizati, prin dezvoltarea și furnizarea de programe de servicii integrate, incluzând 
servicii în vederea dobândirii abilităților de viață independentă și servicii de consiliere psihologică. 

 Creșterea șanselor de integrare pe piața muncii a 60 a de persoane din grupul țintă, prin furnizarea 
unui program integrat de sprijin incluzând informare și consiliere profesională, formare profesională 
prin cursuri de calificare și sprijin în căutarea unui loc de muncă. 

 Creșterea gradului de incluziune socială a 60 de tineri cu vârsta peste 18 ani din grupul țintă, prin 
asigurarea de servicii de locuire tip Prima cameră. 

 

În rândul persoanelor instituționalizate: copii și tineri (cu vârsta minimă de 16 ani împliniți la momentul 
intrării în operațiune) există nevoia dezvoltării deprinderilor de viață independentă, pentru o perioadă cât 
mai îndelungată, astfel încât în momentul părăsirii sistemului de protecție să fie pregătiți pentru trecerea la 
viața independentă.  

Pentru a veni în sprijinul copiilor instituționalizați în abordarea acestei nevoi, proiectul propune diverse 
activități de dezvoltare a abilităților de viață idependentă, precum și activitati de terapie ocupațională și 
artistică, prin care va fi dezvoltată o varietate largă de abilități de viață. 



 

 

Fundația Sfântul Francisc intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru achiziţia servicii de 
organizare eveniment. 
Valoarea totală estimată pentru aceste servicii este: 68,640 lei fără TVA (Sprijin in cautarea unui loc de 
munca: 8,640 lei + Serviciile de informare si consiliere profesionala: 60,000 lei fără TVA) 

 

I. Descrierea serviciilor 
 

Sprijin in cautarea unui loc de munca 
 
Subcontractantul va fi responsabil pentru desfășurarea activităților, inclusiv pentru asigurarea experților 
și resurselor materiale pentru aceste activități. 36 de tineri vor beneficia de 3 ore de sprijin in cautarea 
unui loc de munca in medie, reprezentând în total 108 ore (36 de tineri x 3 ore in medie - minim 2 ore, 
maxim 4 ore, conform necesitatilor individuale ale membrilor grupului tinta).  
 
Procesul de sprijin in gasirea unui loc de munca va implica urmatorii pasi pentru fiecare tanar beneficiar:  
- identificarea locului de munca,  
- abordarea angajatorului, inclusiv propunerea unui tanar care corespunde cerintelor unui loc de 

munca,  
- pregatire pentru aplicare prin colectarea de informatii privind sarcinile si responsabilitatile postului 

si discutarea acestuia cu tanarul aplicant, redactarea CV-ului si a scrisorii de motivatie, pregatirea 
pentru prezentarea la interviul de angajare, discutarea motivelor posibile de respingere  

- incheierea procesului prin pregatirea integrarii la noul loc de munca, respectiv abordarea pozitiva a 
obiectiilor si gestionarea esecului in cazul in care interviul de angajate nu are succes. 

 
Serviciile de informare si consiliere profesionala 
 
Serviciile de informare si consiliere profesionala: fiecare persoana implicata in SA2.1 va beneficia de 3 
ore de informare si consiliere individuala, cate 3 sesiuni individuale de cate 1 ore. Pe langa sedintele 
individuale vor fi realizate si cate 2 sedinte in grup pentru fiecare beneficiar. Sedintele in grup vor avea o 
durata de cate 1 ora. Astfel fiecare persoana va beneficia de un numar total de 5 ore de informare si 
consiliere, reprezentând în total 200 ore (60 de persoane x 3 ore individuale + 10 grupe x 2 ore = 200 de 
ore) 
 
Informarea si consilierea profesionala va include sedinte individuale si in grup prin care se va intreprinde: 
-  evaluarea personalitatii si a preferintelor vocationale prin chestionare si/sau teste psihologice,  
- dezvoltarea abilitatilor si a increderii in sine in procesul luarii deciziilor privind cariera,  
- instruirea in metode si tehnici de cautare si obtinere a unui loc de munca (abordarea resurselor de 

identificare a unui loc de munca, modalitati de prezentare la interviu, intocmire CV si scrisori de 
intentie).  
 

Instrumentele si metodele utilizate vor include:  
- discutii individuale semidirijate,  
- chestionare de personalitate si vocationale,  
- asistenta in completarea unui CV personalizat,  
- asistenta in redactarea unei scrisori de motivatie,  
- jocuri de rol,  
- simulari ale unor situatii de viata.  
 
Pe parcursul informarii si consilierii profesionale pentru fiecare beneficiar se va intocmi cel putin un plan 
individualizat de actiune, un CV personalizat, un model de scrisoare de intentie, un chestionar de 



 

 

evaluare a intereselor, un raport de evaluare psihologica si o recomandare privind inscrierea la un curs 
de calificare. 

Propunerea tehnico-financiară va fi elaborată respectând configurația specificațiilor tehnice stabilite prin 
prezentul specificații tehnice. Prețurile unitare vor fi exprimate în RON, fără TVA. TVA va fi exprimat separat. 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
serviciului 

Descrierea serviciului Cantitate 
Pret unitar 
fără TVA – 

ron 
Pret Total 

1. 
Sprijin in cautarea 
unui loc de munca 

3 ore de sprijin in cautarea unui 
loc de munca in medie x 36 de 

persoane 
108 ore   

2 

Serviciile de 
informare si 

consiliere 
profesionala 

3 ore de informare si consiliere 
individuala, cate 3 sesiuni 

individuale de cate 1 ore pentru 
60 persoane 

180 ore 

  
2 sedinte in grup pentru fiecare 
beneficiar. Sedintele in grup vor 

avea o durata de cate 1 ora. 

10 grupe x 2 ore 

20 ore 

TOTAL VALOARE fără TVA  

Valoare TVA  

 

Oferta dvs. va fi depusă prin e-mail (office@magnificat.ro) și trebuie sa rămână valabilă 45 de zile de ladata 
limită de depunere a ofertei de preț. Nu se acceptă ofertă alternativă. 

Plata  se  va  efectua  pe  baza  procesului  verbal  de  recepție  cantitativă  și calitativă a serviciilor livrate, în 
maxim 30 de zile de la emiterea facturii. Serviciile vor fi recepționate lunar. 

 

Termenul limită pentru depunerea ofertelor : 

Data de 25.05.2021, orele 14:00 

Persoană  de  contact Nagy Gabor,  e-mail:  office@magnificat.ro,  tel: 0745-218-418. 

 

Ofertele vor fi evaluate şi contractul va fi acordat entității care oferă  cele mai multe avantaje pentru 
realizarea scopului proiectului pentru articolele şi cantităţile solicitate, respectiv se încadrează în limitările 
bugetare. 

 

Întocmit de, Aprobat de, 
Nagy Gabor Böjte Csaba 
Manager de proiect Președinte 
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