






• solicitantul §i partenerul/partenerii §i/sau reprezentantii lor legali/structurile de conducere a
acestora §i persoanele care asigura conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor se afla
in situatia de conflict de interese sau incompatibilitate, a�a cum este definit in legislatia
nationala si comunitara in vigoare

• se face vinovat de declaratii false in furnizarea informatiilor solicitate de AM/0I POCU
responsabil sau nu a furnizat aceste informatii.

b. Cererea de participare completata §i semnata cu precizarea pentru ce tip de partener aplica
candidatul ( conform formularului anexat);

c. 0 descriere a experientei relevante a participantului (pentru activitatile solicitate in functie de
natura partenerului, vezi Sectiunea 1 mai sus) din care sa reiasa ca participantul are
experienta relevanta (de exemplu proiecte/contracte incheiate sau in curs de derulare);

d. CV-urile in limba roman a ale expertilor cheie propu§i de participant pentru proiect ( expertii
cheie sunt cei definiti mai jos in sectiunea 3). Fiecare CV trebuie sa specifice pozitia pentru care
expertul este propus in proiect §i trebuie sa fie datat §i semnat de expert;

e. Prezentarea aspectelor considerate de catre participant ca esentiale pentru obtinerea
atingerea obiectivului general al proiectului (maxim doua pagini).

Dosarul de participare va fi transmis prin e-mail pe adresa barbu2812@yahoo.com sau depus 
fizic la secretariatul Liceului Tehnologic de Transporturi Auto pana pe data de 28.06.2019 Se 
va preciza in titlul mesajului sau pe plic/pachet: ,,Dosar de participare la selecfia de parteneri 
pentru proiect POCU". 

3. EXPERTII CHEIE PROPU�I

Candidatii vor depune CV-urile (vezi Sectiunea 2 punctul d) pentru urmatoarele pozitii de experti 
cheie. Orice CV-uri aditionale prezentate pentru alte pozitii decat cele listate ca experti cheie 
sau pentru care nu se precizeaza rolul vizat Tn proiect nu vor fi punctate. Tn situatia depunerii de 
CV-uri suplimentare fata de cele solicitate pentru aceia§i pozitie, nu va fi punctat niciunul.

• Coordonatorul activitatilor partenerului (pentru ambele activitati); atributii: coordoneaza
toate activitatile de care raspunde partenerul

• Tutore practica (pentru activitatea 1 ); atributii:
Realizeaza programul de practica al practicantilor.
lnstruie§te practicantii cu privire la normele de securitate si sanatate a muncii la locul de
practica.
lndruma practicantii in indeplinirea sarcinilor de lucru
Elaboreaza raportul stagiului de practica

• Consilier profesional (pentru activitatea 2); atributii: furnizeaza servicii de consiliere �i
orientare a carierei pentru elevi

• Consultant afaceri (pentru activitatea 3); atributii: indruma elevii Tn managementul firmelor
de exercitiu
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