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CAPITOLUL I - INFORMAŢII GENERALE 
 

Proiectul „Profesionisti in domeniul artelor si jurnalismului" - 
POSDRU/161/2.1/G/139799 este finaţat prin POSDRU, Axa prioritară 2, Domeniul Major de 
Intervenţie 2.1 este implementat de catre Universitatea Hyperion Bucuresti in parteneriat cu 
SC Softtehnica SRL si Teatrul Masca. 

 
Obiectivul proiectului: 

Dobandirea de catre studenti de cunostinte si aptitudini practice prin participarea la 
stagiile de practica organizate in universitate si in afara acesteia, in scopul accesului mai facil 
pe piata muncii. 

 
Obiectivele specifice: 

Desfasurarea stagiilor obligatorii de practica pentru studentii de la specializarile Artele 
Spectacolului de Teatru; Cinematografie, Fotografie, Media; Jurnalism; Limba si Literatura 
Romana (O Limbă şi Literatură Moderna);  

Crearea a unui numar de 10 parteneriate intre universitate si mediul de afaceri pentru 
facilitarea tranzitiei studentilor de la scoala la viata activa;  

Implementarea in universitate a unei aplicatii - studio jurnalism si arte online;  
Infiintarea a 4 intreprinderi simulate, pentru fiecare specializare, dotate corespunzator 

pentru realizarea de stagii interne de practica in universitate, intreprinderi ce vor fi inscrise in 
Centrala Retelei Firmelor de Exercitiu;  

Consilierea si orientarea in cariera a unui numar de 390 studenti care isi vor alege 
modalitatea de desfasurare a stagiului de practica sau isi vor gasi un loc de munca sau vor 
continua studiile;  

Monitorizarea gradului de integrare pe piata muncii a studentilor de la specializarile 
Artele Spectacolului de Teatru; Cinematografie, Fotografie, Media; Jurnalism; Limba si 
Literatura Romana(O Limbă şi Literatură Modernă);dupa finalizarea stagiilor de practica – 
printr-un studiu realizat la nivelul universitatii.  

Obiectivele specifice ale proiectului vor contribui nemijlocit la realizarea indicatorilor de 
program ai POSDRU si indicatorilor DCI. Prin intermediul proiectului, se incearca facilitarea 
accesului studentilor pe piata muncii, ce se bazeaza pe dezvoltarea aptitudinilor de munca in 
urma contactului cu mediul economic real printr-o noua abordare a stagiilor de pregatire 
practica. Aceste aspecte vor facilita integrarea viitorilor absolventi de invatamant superior 
economic pe piata muncii si vor contribui la indeplinirea obiectivului domeniului major de 
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interventie 2.1 si implicit a axei prioritare 2 de crestere a ocupabilitatii, subsumat obiectivului 
POS DRU: dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii prin corelarea educatiei 
si invatarii pe parcursul formarii profesionale initiale. 

 
Activitati: 
A.1.Desfasurarea stagiilor de practica pentru studentii implicati in proiect. Cuprinde 

urmatoarele subactivitati:  
A1.1.Semnarea conventiilor cadru de practica si desfasurarea stagiilor de practica la 

partenerii externi;  
A.1.2.Crearea, dezvoltarea si implementarea unei aplicatii informatice - studio de 

jurnalism si arte online;  
A.1.3.Infiintarea a 4 intreprinderi simulate si desfasurarea unor stagii de practica in cadrul 

acestora.  
A.2.Consiliere si orientare in cariera a studentilor/absolventilor si monitorizarea gradului de 

integrare a acestora pe piata muncii.  
A.2.1.Consilierea in cariera a studentilor/absolventilor si monitorizarea insertiei acestora 

pe piata muncii.  
A.2.2.Elaborarea unui studiu privind gradul de integrare pe piata muncii a unora dintre 

studentii participanti in proiect. In cadrul activitatii se va elabora si un studiu de 
monitorizare privind gradul de integrare pe piata muncii a studentilor participanti la 
stagiile de practica.  

A.3.Infomare – publicitate.  
A.4.Management  
 
 CAPITOLUL II – OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
            Obiectul contractului il constituie achizitia de servicii de consiliere si orientare in 
cariera in cadrul  proiectului "Profesionisti in domeniul artelor si jurnalismului" - 
POSDRU/161/2.1/G/139799, finaţat prin POSDRU, Axa prioritară 2, Domeniul Major de 
Intervenţie 2.1., implementat de catre Universitatea Hyperion Bucuresti in parteneriat cu SC 
Softtehnica SRL si Teatrul Masca.    
 Contractul de prestari servicii de consiliere si orientare se va incheia in scopul 
consilierii si orientarii a unui numar de 390 studenti/absolventi, membri ai grupului tinta, cate 
195 de persoane pe an. 
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Valoarea maxima estimata: 125.806,45 lei fara TVA 
 
CAPITOLUL III – CERINTE TEHNICE  

 
Consilierea studentilor/absolventilor este un suport pentru realizarea planurilor 

personale în privinta profesiei, într-un mod realist si adaptat pentru cerintele pietei muncii. 
Consilierea si orientarea profesionala doreste sa usureze tranzitia de la scoala la viata activa. 
In conditiile unei complexitati tot mai mari a pietei muncii studentul trebuie sa fie pregatit sa ia 
decizii realiste in raport cu viitoarea cariera. 

Studentii vor fi indrumati spre alegerea unei modalitati de efectuare a stagiului de 
practica (la agenti comerciali sau intreprinderi simulate), vor fi orientati in alegerea viitoarei 
cariere sau in vederea gasirii unui loc de munca adecvat nivelului de pregatire si tipului de 
studii pe care le urmeaza.  

In cadrul proiectului 390 de studenti/absolventi din invatamantul universitar vor 
beneficia de consiliere si orientare vocationala in scopul corelarii viitoarei traiectorii 
profesionale a membrilor grupului tinta cu cerintele existente pe piata muncii.  

 
Prin accesul la sedintele de consiliere si orientare vocationala vor beneficia de: 

• Dezvoltarea abilitătilor de autoevaluare realistă a propriilor cunostinte, abilitati, în 
raport cu pregatirea educationala detinuta; 

• Dezvoltarea abilitătilor de reglare emotională si comportamentală în situatii diverse 
legate de cariera; 

• Oferirea suportului necesar pentru luarea deciziilor si realizarea unor planuri 
individualizate educationale si de carieră  

• Organizarea de aplicatii practice pentru insusirea tehnicilor de cautare a unui loc de 
munca: intocmirea unui CV, a scrisorii de intentie, prezentarea la interviu 

• Oferirea suportului necesar pentru alegerea unei modalitati de efectuare a stagiului de 
practica (la agenti comerciali sau intreprinderi simulate), si pentru alegerea viitoarei 
cariere sau in vederea gasirii unui loc de munca adecvat nivelului de pregatire si 
tipului de studii pe care le urmeaza.  
 
Consilierea vocationala este forma confidentiala de a oferi sprijin profesional 

studentilor/absolventilor; presupune o forma speciala de comunicare, intre doua persoane, 
consilier si consiliat si este bazata pe principiul dezvoltarii personale si presupune implicarea 
activa si asumarea responsabilitatii luarii unei decizii de catre persoana consiliata.  
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Fiecare student/absolvent va participa la cate doua sesiuni de consiliere si orientare 
vocationala. 

 
Expertii consilieri pusi la dispozitie de catre Prestator vor indeplini urmatoarele roluri: 

• vor ajuta in demersul de cunoastere de sine, a aptitudinilor, intereselor, valorilor 
• acorda informatii credibile, exacte si direct utilizabile depre persoana evaluata si 

compatibilitatea sa cu diferite profesii 
• ofera informatii si surse de informare despre posibilitatile de desfasurare a stagiilor de 

practica, lumea profesiilor si a traseelor educationale si profesionale 
• ajuta tinerii sa isi contureze o strategie de intampinare a viitorului 
• ofera suport moral si emotional celor aflati in situatii de indecizie cu privire la viitorul lor 

social si profesional 
• ajuta tinerii sa dezvolte o atitudine flexibila raportata la cariera 
• ajuta tinerii sa se adapteze cu usurinta la dinamica sociala si economica 
• invata tinerii ce si cum sa aleaga, avand libertate in luarea deciziilor, fiind in cunostinta 

de cauza 
 
In vederea realizarii activitatilor de consiliere se vor elabora chestionare, care, dupa ce 

vor fi completate vor servi la indrumarea studentilor in activitatile educationale cat si in 
viitoarea cariera aleasa. 

Consilierea si orientarea in cariera aspira sa-l faca pe student coparticipant la propriul 
destin, prin informare, educare, autoformare, autoorientare, capabil de a face alegeri 
educationale-profesionale rationale, justificate si motivante. 

 
CAPITOLUL IV-  MENTIUNI 

• Prestatorul va depune in cadrul ofertei dovada ca este acreditat de catre Agentia 
Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca in scopul prestarii serviciilor de consiliere. 
Acreditarea A.N.O.F.M. pentru servicii de consiliere se va prezenta in copie certificate 
pentru conformitate cu originalul  

• Prestarea serviciilor de consiliere si orientare in cariera se va realiza pe toata durata 
proiectului,  pentru  390 studenti/absolventi  

• Locaţia prestării serviciilor: Bucuresti 
• Sesiunile de consiliere se vor stabili de comun acord dupa semnarea contractului 
• Prestatorul va pune la dispozitia Beneficiarului personal calificat in domeniul consilierii 

si orientarii  
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• Durata contractului de prestare de servicii – durata va fi de maxim 14 luni de la 
semnarea contractului. Serviciile vor fi prestate pe toata durata de valabilitate a 
contractului; 

• Termene pentru prestarea serviciilor  -  serviciile de orientare şi consiliere se vor iniţia 
şi se vor derula în perioadele stabilite de Beneficiar şi comunicate Prestatorului, 
anterior cu minim 5 zile;   

• Asigurarea de către prestator a condiţiilor tehnico-organizatorice, materiale, 
metodologice pentru derularea a oricărui număr de activităţi impuse de necesitatea 
implementării optime şi în timp a proiectului; 

• Prestatorul va pune la dispoziţia Beneficiarului întreaga documentaţie justificativă 
solicitată prin proiect pentru serviciile prestate, precum si orice document justificativ 
solicitat de Autoritatea de Management POSDRU in legatura cu activitatea de 
orientare si consiliere prestata. 

• Utilizarea de instrumente de consiliere şi orientare de actualitate, adaptate la specificul 
grupului ţintă şi cerinţele de consiliere în carieră.   

• Plata serviciilor prestate se va efectua in termen de 30 de zile de la data emiterii fiecarei 
facturi fiscale de catre prestator. 

• Legislatia aplicabila: Ordinul MFE nr.1120/2013 privind Procedura simplificata aplicata de 
beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul 
„Convergenta”, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanisme financiare SEE 
si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari 

• Limba de redactare a ofertei: romana 
• Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la data depunerii ofertelor 
• Ofertele vor specifica atat pretul total al serviciilor prestate, cat si pretul unitar, per 

consiliat  
• Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut 

 
 

 
Intocmit, 
Consilier Juridic 
Ionut Andrei BRICIU CONABIE 

  

 

 

 
 
 

   


